
 

UCHWAŁA Nr XII/122/2019 

Rady Gminy Lisków 

z dnia  28 października 2019 roku 

 

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2020 rok 

 

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

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt. 

1f i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 za zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Uchwałą niniejszą Rada Gminy Lisków: 

1. wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów; 

2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów; 

3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania 

psów; 

4. zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa 

inkasentów, terminy płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso. 

§ 2 

 

Wprowadza się na terenie Gminy Lisków opłatę od posiadania psów. 

§ 3 

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 30,00 zł od jednego 

psa posiadanego przez osobę fizyczną. 

§ 4 

1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku 

podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, 

w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania 

lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę 

zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał 

obowiązek jej zapłaty. 



2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające 

powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały 

okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

§ 5 

1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Gminy  

w Liskowie. 

2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty 

we wsiach są sołtysi według załącznika Nr 1 do uchwały. 

§ 6 

Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do 

Urzędu Gminy do 5 dnia miesiąca następnego. 

§ 7 

Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 10 %              

od kwoty zainkasowanej i wpłaconej organowi podatkowemu. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lisków. 

§ 9 

Traci moc Uchwała Nr II/13/2018 Rady Gminy Lisków z dnia 29 listopada 2018 roku 

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2019 rok i Uchwała Nr VII/86/2019 Rady 

Gminy Lisków z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 

Rady Gminy Lisków z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie opłaty od posiadania 

psów na 2019 rok. 

§ 10 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr XII/122/2019 

Rady Gminy Lisków 

z dnia 28 października 2019 roku 

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2020 rok 

 

W związku z nowelizacją ustawy o podatkach i opłatach lokalnych od 2008 roku 

ustawodawca zniósł podatek od posiadania psów, zastępując go fakultatywną opłatą 

od posiadania psów, którą może wprowadzić Rada Gminy. Art. 18 a ust. 1 

i art. 19 pkt 1 lit. f oraz pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach 

i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) nadaje radom 

gmin uprawnienia do określenia stawek opłaty od posiadania psów  

w drodze uchwały. Proponuje się wprowadzić opłatę od posiadania psów na 2020 rok, 

a jej stawkę pozostawić na poziomie  2019 roku tj.  30,00 zł od jednego psa. 

Wobec powyższego wprowadzenie na terenie Gminy Lisków opłaty od posiadania 

psów na 2020 rok wymaga podjęcia niniejszej uchwały. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Rady Gminy Lisków Nr XII/122/2019 

z dnia 28 października 2019 roku 

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2020 rok 

 

WYKAZ INKASENTÓW W POSZCZEGÓLNYCH WSIACH NA TERENIE GMINY LISKÓW 

 

Lp. Wieś sołecka Imię i nazwisko inkasenta Adres 

1. 2. 3. 4. 

1. Annopol Stanisław Bartczak Annopol Kolonia, 62-850 Lisków 

2. Budy Liskowskie 

sołectwo I 

Czesław Maciejewski Budy Liskowskie, 62-850 Lisków 

3. Budy Liskowskie 

sołectwo II 

Michał Wojciechowski Budy Liskowskie, 62-850 Lisków 

4. Chrusty Agnieszka Urbaniak Chrusty Drugie, 62-850 Lisków 

5. Ciepielew Józef Miklas Ciepielew Drugi, 62-850 Lisków 

6. Józefów Tadeusz Maciejewski Lubień, 62-850 Lisków 

7. Koźlątków Przemysław Wawrzyniak Koźlątków, 62-850 Lisków 

8. Lisków Marzena Olek-Wiąz Lisków, ul. A. Szewczyka,  

62-850 Lisków 

9. Lisków- Rzgów Maria Sobczyk Lisków, ul. Rzgowska,  

62-850 Lisków 

10. Madalin Joanna Kliber Madalin, 62-850 Lisków 

11. Małgów Zdzisław Heresztyn Małgów- Kolonia, 62-850 Lisków 

12. Nadzież Krzysztof Stasiak Nadzież, 62-850 Lisków 

13. Pyczek Aneta Jendrusiak Pyczek, 62-850 Lisków 

14. Strzałków Krystyna Kobusińska Strzałków, 62-850 Lisków 

15. Swoboda Irena Miklas Swoboda, 62-850 Lisków 

16. Trzebienie Eugeniusz Janaszkiewicz Trzebienie Pierwsze,62-850 Lisków 

17. Wygoda Urszula Janczewska Wygoda, 62-850 Lisków 

18. Zakrzyn Honorata Tułacz Zakrzyn-Baranek, 62-850 Lisków 

19. Zakrzyn- Kolonia Czesław Ochlik Zakrzyn- Kolonia, 62-850 Lisków 

20. Żychów Zdzisław Haraźny Żychów, 62-850 Lisków 

 

 

 

 

 



 

Uchwała  Nr XII/121/2019 

Rady  Gminy  Lisków 

z dnia 28 października 2019 roku 

 
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok 
 
 

Na  podstawie  art. 18  ust. 2  pkt 8,   ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) i art.10 ust. 1 i  2 ustawy z  dnia  

12 stycznia  1991 r.  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych  (tekst jednolity: Dz. U. z  2019  r., 

poz. 1170 ze zm.), obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października  2018 r. 

w sprawie stawek w  podatku  od środków   transportowych obowiązujących w 2019 r. 

(Monitor Polski  z 2018 r., poz. 1018) oraz obwieszczenia  Ministra Finansów z dnia  

24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat  lokalnych 

na rok 2020 r., (Monitor Polski z 2019 r., poz. 738) uchwala się, co następuje: 

§ 1 
 
Podatek od środków transportowych wynosi rocznie: 
 
 1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 3,5 t do 5,5 t 
włącznie: 

547,00 zł 
 
2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 5,5 t do 9 t  
włącznie: 

659,00 zł 
 
 
3. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu powyżej 9 ton i poniżej 12 t: 
 

897,00 zł 
 
 
4. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t, 
 stawki podatku określone są w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
5. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 t do 8 t włącznie: 
 

1.109,00 zł 
 
 
5 a. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą 
lub przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 8 t i poniżej 12 t: 
 

1.494,00 zł 
 
 



6. od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 t, 
stawki podatku określone są w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 
 
 
 7. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą od 7 t 
do 10 t włącznie, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez  
podatnika rolnego: 
 

213,00 zł 
 
7 a. od przyczep i  naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają masę całkowitą powyżej 
10 t i poniżej 12 t, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez  
podatnika podatku rolnego: 
 

299,00 zł 
 

8. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 
równą lub  wyższą  niż 12 t, z  wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną 
przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku określone są w załączniku Nr 3 do niniejszej 
uchwały. 
 
9. od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy 
– mniejszej niż 22 miejsca: 
 

834,00 zł 
 
 
9 a. od autobusów o liczbie miejsc równej lub wyższej niż 22 miejsca: 
 

1.793,00 zł 
 

 
 
 

§ 2 
 

Wykonanie  uchwały  powierza  się   Wójtowi  Gminy  Lisków. 
 
 

§ 3 
 
Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku. 
 
 
 
 
 



 
                    
                               
 

                            UZASADNIENIE 
 

do Uchwały Nr XII/121/2019 

Rady Gminy Lisków 

z dnia 28 października 2019 roku 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na 2020 rok 

 
 

Art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (urzędowy tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) 

upoważnia Radę do uchwalania stawek  podatku  od środków  transportowych. 

Proponuje się zmiany określenia stawek podatku od środków transportowych 

zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość stawki zależna jest od rodzaju 

środka transportowego, nacisku na siodło ciągnika albo liczbę miejsc do 

siedzenia, od dopuszczalnej masy całkowitej. Wysokość stawek maksymalnych 

i minimalnych określono w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych w załącznikach 

do w/w ustawy. Uchwalone stawki mieszczą się w granicach górnych stawek 

kwotowych na rok 2019 określonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 

24 lipca 2019 roku (Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej – Monitor Polski 

z 2019 roku, poz. 738) i stawek minimalnych określonych w załącznikach 

Nr 1-3 do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 października 2018 roku  

(Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej – Monitor Polski z 2018 roku, poz. 1018. 

Stawki wzrosły o 2,5 % w porównaniu z rokiem poprzednim. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XII/121/2019 r. 

                   Rady Gminy Lisków 

z dnia 28 października 2019 roku 

 

 
   Stawki podatku od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej  
równej lub wyższej niż 12 ton. 
 
 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita /w tonach/ 

                    Stawka podatku 

                        /w złotych/ 

 

 

 Nie mniej niż 

   

 

Mniej niż 

Oś jezdna / osie jezdne / 

z  zawieszeniem  

pneumatycznym lub 

zawieszeniem uznanym 

za równoważne 

Inne systemy  

zawieszenia osi  

jezdnych 

                1                 2                 3               4 

 

                                           D w i e    o s i e 

 

            12              13 1.332,00,- 1.539,00,- 

            13              14 1.470,00,- 1.804,00,- 

            14              15 1.738,00,- 2.073,00,- 

            15               2.004,00,- 2.206,00,- 

 

                                           T r z y    o s i e 

 

            12              17 1.338,00,- 1.470,00,- 

            17              19 1.470,00,- 1.738,00,- 

            19              21 1.738,00,- 2.004,00,- 

            21              23 2.004,00,- 2.299,00,- 

            23              25 2.299,00,- 2.675,00,- 

            25               2.675,00,- 2.808,00,- 

 

                                C z t er y    o s i e    i    w i ę c e j  

 

            12             25 1.738,00,- 2.004,00,- 

            25             27 2.004,00,- 2.299,00,- 

            27             29 2.299,00,- 2.675,00,- 

            29             31 2.675,00,- 3.220,00,- 

            31              2.726,00,- 3.238,26,- 

 



Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XII/121/2019 

Rady Gminy Lisków 

z dnia 28 października 2019 roku 

 

 
Stawki podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych  
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej 
zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton. 
 
 
 

Liczba osi i dopuszczalna 

masa całkowita zespołu 

pojazdów 

ciągnik siodłowy + naczepa, 

ciągnik balastowy + przyczepa 

/w tonach/ 

 

 

       Stawka podatku /w złotych/ 

 

 

Nie mniej niż 

 

 

Mniej niż 

Oś jezdna  

/osie jezdne/ 

z zawieszeniem 

pneumatycznym 

lub uznanym za  

równoważne 

 

Inne systemy 

 zawieszenia osi  

jezdnych 

              1                2                3                4 

                                                     

                                                   Dwie osie 

 

             12              18 1.636,00,- 1.699,00,- 

             18              25 1.699,00,- 1.845,00,- 

             25              31 1.845,00,- 2.372,00,- 

             31  1.976,00,- 2.502,96,- 

 

                                                    Trzy osie i więcej 

 

            12             40 2.315,00,- 2.502,96,- 

            40  2.726,00,- 3.238,26- 

 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 3 

  do Uchwały Nr XII/121/2019 

Rady Gminy Lisków 

z dnia 28 października 2019 roku 

 

 

 

Stawki podatku od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają 
dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 t, z wyjątkiem związanych 
wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego. 
 
 
 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa 

całkowita pojazdów: 

naczepa/przyczepa – pojazd 

silnikowy /w tonach/ 

 

Stawka podatku /w złotych/ 

 

 

 

Nie mniej niż 

 

 

 

Mniej niż 

Oś jezdna  

/osie jezdne/ 

z zawieszeniem 

pneumatycznym  

lub zawieszeniem 

uznanym za  

równoważne 

 

Inne systemy 

Zawieszenia osi 

jezdnych 

               1               2                3                4 

 

                                                  Jedna oś 

 

             12             18   347,00,-   388,00,- 

             18             25   388,00,-   427,00,- 

             25    427,00,-   761,00,- 

 

                                                  Dwie osie 

 

            12             28    575,00,-    642,00,- 

            28             33    868,00,- 1.138,00,- 

            33             38 1.138,00,- 1.738,00,- 

            38  1.546,00,- 2.272,00,- 

  

                                                   Trzy osie i więcej 

 

            12             38 1.096,00,- 1.471,00 

            38  1.471,00,- 1.738,00,- 



 


