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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie uchylenia opłaty od posiadania psów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.[1]) oraz art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.[2]), Rada 
Miejska w Mszczonowie, uchwala co następuje : 

§ 1. Uchyla się Uchwałę Nr XV/136/07 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 12 listopada 2007 r. 
w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2007 r. Nr 254 poz. 7550). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Łukasz Koperski 

 
 

[1] zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszona w Dz. U. z 2021 r. poz. 1834 
[2] zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z treścią art. 18a ust 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów, co 
oznacza że ww. opłata ma charakter fakultatywny. 

Rada Miejska w Mszczonowie Uchwałą Nr XV/136/07 z 12 listopada 2007 r. wprowadziła od 2008r. 
opłatę od posiadania psów w wysokości 100 zł rocznie od 1 psa. 

Do budżetu Gminy z tytułu wymienionej opłaty wpłynęła w roku 2020 kwota 3.426,52 zł, przewidywane 
wykonanie dochodów w roku 2021 szacuje się na kwotę 3.000,00 zł. Z powyższych danych wynika, że 
opłata od posiadania psa ma marginalne znaczenie dla budżetu gminy, stanowi niewielki procentowy udział 
w dochodach ogółem (0,003%). 

Ponadto należy zaznaczyć, iż w związku z brakiem bazy danych faktycznej liczby właścicieli psów, co 
wynika z braku przepisów umożliwiających uzyskanie takich informacji, opłatą objęta jest tylko część 
właścicieli psów. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest zasadne. 
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