UCHWAŁA NR XXXIII/210/2016
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 28 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XLII/279/13 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 24 października 2013 r. w
sprawie polityki podatkowej w Gminie Lądek-Zdrój
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 18a, art 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.) Rada Miejska Lądka-Zdroju uchwala co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XLII/279/13 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 24 października 2013 r. w sprawie
polityki podatkowej w Gminie Lądek-Zdrój wprowadza się następujące zmiany:
1. Skreśla się § 7.
§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Lądka-Zdroju
Tomasz Nowicki

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za Użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w
niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne Dziennik Urzędowy Województwa
Dolnośląskiego – 2 – Poz. 3594
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UZASADNIENIE
W roku 2004 wprowadzono czasowe zwolnienie z podatku od posiadania psów, w związku z założeniem
gminnego rejestru psów, co umożliwiło w jakimś stopniu stworzenie bazy danych dotyczących ilości psów
w Gminie (obecnie w gminnym rejestrze psów zarejestrowanych jest ok. 1000 psów). W związku ze
zmianami przepisów dotyczących ochrony zwierząt, w tym zapewnienia przez gminy opieki bezdomnym
zwierzętom i przeciwdziałaniu bezdomności zwierząt (na co Gmina wydatkuje corocznie kwotę ok. 16.000
zł), ustalono że koniecznym jest stworzenie skutecznej ewidencji i znakowania psów, co pozwoli w sposób
bieżący ustalać ich właścicieli (tym samym czy dany pies jest bezdomny). Ustalono że najskuteczniejszą
metodą będzie czipowanie psów i założenie elektronicznego internetowego rejestru danych (włączonego do
europejskiej bazy danych). Koszt usługi związanej z czipowaniem i założeniem rejestru to 45zł brutto za
jednego psa, co przy obecnie zarejestrowanej ilości psów sięgającej 1000 szt daje kwotę rzędu 45.000 zł, a
doliczając zakup dwóch dodatkowych czytników czipów (po jednym dla straży miejskiej i policji) kwota ta
sięgnie 50.000 zł.
Założono, że w związku ze zwiększeniem przychodów gminy w rocznym zestawieniu kosztów i
przychodów Gminy można będzie również zwiększyć roczne wydatki w tymże zestawieniu budżetowym w
wysokości uzyskanej kwoty z opodatkowania posiadaczy psów, które to zostaną przeznaczone na akcję
czipowania i stworzenia bazy danych dotyczących psów w Gminie. Tym samym planowana akcja, będzie
dla mieszkańców Gminy bezpłatna i posiadacze psów nie będą musieli ponosić dodatkowych kosztów
związanych z czipowaniem psów.
Biorąc pod uwagę to, że połowa psów bytuje w gospodarstwach rolnych (z których nie pobiera się podatku,
zgodnie z przepisami prawa), to ogólna kwota otrzymana z podatku, będzie wynosiła ok. 30.000 zł rocznie
(przy założeniu że stawka podatku od posiadania psa wynosi 60,00 zł od jednego psa; 60,00 zł x 500 szt. =
30.000 zł).
Biorąc powyższe pod uwagę można założyć, że po 2 latach pobierania podatku koszt realizacji akcji
czipowania i założenia elektronicznego rejestru psów, wyrówna się z poniesionymi przez Gminę wydatkami
na ten cel.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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