
 

UCHWAŁA Nr XIV/ 76 / 2016  

Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia  4 lutego 2016 roku  

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/53/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich  

z dnia 27 listopada 2007 roku w sprawie opłaty od posiadania psów 

 

 

Na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r .o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) oraz art 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U z 2015 r. poz. 1515) Rada Gminy w Janowicach 

Wielkich uchwala, co następuje: 

   
  § 1 

Traci moc uchwała Nr XIV/53/2007 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 27 listopada 2007 

roku w sprawie opłaty od posiadania psów. 

 

 § 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie 

   
 

  § 3 
Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. 

 

 

UZASADNIENIE 

 

Wedle art. 18a ustawy o podatkach opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę od 

posiadania psów, a  co za tym idzie – również zrezygnować z tej opłaty. Na podstawie art. 18 ust.2 

pkt 8 do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i 

opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach. Zgodnie z art. 40. 1 ww. ustawy, na 

podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa 

miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.  

Z uwagi na małą skalę poboru opłaty (w 2015 r. zapłacono za 38 psów łącznie 570 zł) jej 

zniesienie (poprzez utratę mocy obowiązującej odpowiedniej uchwały) nie będzie w zauważalny 

sposób wpływać na wykonanie corocznych budżetów Gminy Janowice Wielkie. Ze względu na 

fakt, ze opłata ma charakter roczny, jej zniesienie również powinno odnosić się do całego roku, co 

jest możliwe z uwagi na to, że uchwala przewiduje zmianę na korzyść podatnika. 

 

 


