
 

UCHWAŁA NR XXXII/202/09               

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM śY 

z dnia 19 listopada 2009 r. 

 

w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2010. 

 

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z  2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z  2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,  
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111  
i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 18a ust. 1 i art. 19 ust. 1 pkt f 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2006 r.  
Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 
i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz  
z 2009 r. Nr 56, poz. 458) uchwala się, co następuje: 

 

     § 1. Wprowadza się na terenie gminy miasta ChełmŜy opłatę od posiadania psów. 
 

§ 2.1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psa na 2010 rok,                              

z zastrzeŜeniem ust. 2, w wysokości 50,00 zł za kaŜdego psa. 

      2. Dla posiadaczy psów, którzy: 

1) uiszczą opłatę do końca I kwartału 2010 r. ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania 

psa w wysokości 25,00 zł za kaŜdego psa; 

2) nabędą psa ze schroniska dla zwierząt ustala się roczna stawkę opłaty od posiadania psa 

w wysokości 20,00 zł za kaŜdego psa. 

 
     § 3. W przypadku posiadania większej liczby psów przez właściciela, dla którego 

przewidziano ustawowe zwolnienie z obowiązku zapłaty, opłatę od posiadania kaŜdego 

kolejnego psa ustala się wg stawki, o której mowa w § 2 ust. 1. 

 

    § 4. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 31 maja, względnie                          

w ciągu 14 dnia od dnia powstania tego obowiązku. 

 

§ 5. 1. Rejestrację i pobór opłaty od posiadania psa na terenie miasta prowadzi Zakład     

Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w ChełmŜy. 



 2. Jednostka dokonująca poboru przekazuje opłatę po potrąceniu prowizji do Urzędu 

Miasta ChełmŜy w terminie do 15 czerwca danego roku kalendarzowego i w ciągu 8 dni od 

wpłaty dokonanej po terminie określonym w niniejszej uchwale. 

      3. Ustala się w wysokość wynagrodzenia w formie inkaso w wysokości 10% pobranych 

kwot opłaty od posiadania psów i wpłaconej organowi podatkowemu. 

 
 
     § 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – 

Pomorskiego i wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2010 roku. 

     

 

Przewodniczący Rady  
Miejskiej 
 
 

     Janusz Kalinowski 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do uchwały Nr XXXII/202/09 Rady Miejskiej ChełmŜy z dnia 19 listopada 2009 r.             

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok. 

 

Zgodnie z art. 18a ustawy a dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

rada gminy moŜe wprowadzić na terenie gminy opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się 

od osób fizycznych posiadający psy. 

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 pobytu na terytorium Rzeczpospolitej 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; 

3. 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; 

4. osób w wieku powyŜej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo 

domowe – z tytułu posiadania jednego psa; 

5. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie 

więcej niŜ dwóch psów.  

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty określa, w drodze 

uchwały, rada gminy. Rada gminy moŜe zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz 

określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. Ponadto rada gminy moŜe 

wprowadzić inne niŜ w/w zwolnienia przedmiotowe od opłaty od posiadania psów. 

W przedmiotowej uchwale ustala się roczną stawkę opłaty: 

- od posiadania jednego psa na 2010 rok w wysokości 25,00 zł za kaŜdego psa, jeŜeli opłata 

zostanie uiszczona do 31 marca, 

- dla posiadaczy, którzy: 

1) uiszczą opłatę w terminie późniejszym (tj. po 31 marca 2010 r.) ustala się stawkę 

roczną opłatę od posiadania psa w wysokości 50 zł za kaŜdego psa, 



2) nabędą psa ze schroniska dla zwierząt ustala się roczna stawkę opłaty od posiadania 

psa w wysokości 20 zł za kaŜdego psa. 

                    Warunkiem skorzystania z w/w zniŜki jest uregulowanie opłaty bez wezwania do 31 maja, 

względnie w ciągu 14 dnia od dnia wejścia w posiadanie psa. 

    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. 

     Rejestrację i pobór opłaty od posiadania psa na terenie miasta prowadzi Zakład  

Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. w ChełmŜy od wszystkich posiadaczy psów. 

    Ustala się w wysokość wynagrodzenia w formie inkaso w wysokości 10% pobranych kwot 

opłaty od posiadania psów. 

 

 

 

 

 


