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UCHWAŁA NR XLIV/268/22 

RADY GMINY TOPÓLKA 

z dnia 16 listopada 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) art. 19 pkt.1, lit.f ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2022 r., poz.1452, poz. 1512) oraz Obwieszczenia 

Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 

w 2023 r. (M.P. z 2022r. poz 731) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się na obszarze Gminy Topólka opłatę od posiadania psów. 

2. Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 80 zł od każdego psa. 

§ 2. . Określa sie nastepujące zasady ustalania oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów: 

1) opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w dwóch równych ratach: 

- pierwsza rata do dnia 15 marca 2023 r, 

- druga rata do dnia 15 września 2023 r., a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tych 

datach, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia 

obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie 

do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty. 

2) obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu           

w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały 

okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko–Pomorskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.  

2. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  Gminy Topólka. 

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Stanisław Borkowski 
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Uzasadnienie 

Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków 

i opłat lokalnych w 2023 r. (M. P.2022 r. poz. 731) wyznacza górne stawki podatków. Stawki podatków 

określone przez Radę Gminy nie mogą przekroczyć maksymalnych stawek ogłoszonych w wyżej 

wymienionym obwieszczeniu. Przy określeniu wysokości stawki opłaty z tytułu posiadania psa, uwzględniono 

uwarunkowania, w jakich funkcjonują podmioty zobowiązane do uiszczania tej opłaty. 


