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UCHWAŁA NR L/241/2009 

Rady Miejskiej w śarowie 

z dnia 23 listopada 2009 

 

w sprawie opłaty od posiadania psów 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1991 r.                       

„o samorządzie gminnym” (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 

z późniejszymi zmianami), art. 18a ust. 1 i art. 19 ust. 1 lit. f), ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. „o podatkach i opłatach lokalnych” (tekst jednolity                   

Dz. U. z 2006 r., Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) uchwala się,                    

co następuje: 

 

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy śarów opłatę od posiadania psów. 

Ustala się roczną stawkę w wysokości 30,00 zł od jednego psa. 

 

§ 2. Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo, bez wezwania                  

w terminie do dnia 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania 

obowiązku podatkowego w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia wejścia                    

w posiadanie psa. 

 

§ 3. W przypadku powstania obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania 

psów po dniu 30 czerwca roku podatkowego, opłata jest naleŜna w wysokości 

połowy stawki rocznej określonej w §1. Natomiast w przypadku wygaśnięcia 

obowiązku uiszczenia opłaty, osoba fizyczna w ciągu 14 dni powinna zgłosić 

się do Urzędu Miejskiego w śarowie w celu napisania oświadczenia                

o nie posiadaniu psa. 

 

§ 4. Wpłaty z tytułu opłaty od posiadania psów moŜna dokonywać 

bezpośrednio w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta śarów. 
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§ 6. Traci moc uchwała nr XXXIII/168/2008 Rady Miejskiej w śarowie                   

z dnia 27 listopada 2008 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia                   

w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą 

od 01 stycznia 2010 roku. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UZASADNIENIE 
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do uchwały Rady Miejskiej w śarowie 

 

w sprawie opłaty od posiadania psów 

 

W oparciu o art. 18 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku „o podatkach               
i opłatach lokalnych” Rada Miejska moŜe wprowadzić opłatę od posiadania 
psów. Rada Miejska określa równieŜ zasady ustalania i poboru, terminy 
płatności oraz wysokość opłaty, która w roku 2010 zgodnie z art. 19 ust. 1 
lit. f w/w ustawy nie moŜe przekroczyć 104,20 zł rocznie od jednego psa. 

Zgodnie z art. 18a ust.2 opłaty od posiadania psów nie pobiera się od: 
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów 

konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie 
ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeŜeli nie są 
obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu                       
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem 
wzajemności; 

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności                     
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego 
psa; 

2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia      
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14,         
poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) - z tytułu posiadania psa asystującego; 
Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany                     
po odbyciu odpowiedniego szkolenia. 

3) osób w wieku powyŜej 65 lat prowadzących samodzielnie 
gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa; 

4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu 
posiadania nie więcej niŜ dwóch psów. 

W związku z powyŜszym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest 
uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
Anna Mucha 
referent ds. księgowości budŜetowej 


