
UCHWAŁA NR XXIX/84/2012
RADY MIASTA SKARŻYSKA-KAMIENNEJ

z dnia 25 października 2012 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz.u. z 2001r nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 19 pkt. 1 lit. f i pkt. 3 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 95 poz. 613 
z późniejszymi zmianami ) Rada Miasta Skarżyska-Kamiennej uchwala co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej opłatę od posiadania psów. 

§ 2. Określa się roczną stawkę od posiadania psów w wysokosci 50,00 zł od jednego psa oraz 40,00 zł od 
każdego nastepnego. 

§ 3. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów właścicieli psów: 

1) Utrzymywanych w celu pilnowania obejścia wolnostojacych budynków mieszkalnych i gospodarczych - po 
jednym na każde obejście. 

2) Szczeniąt w wieku nie przekraczajacym trzeciego miesiaca życia tj. do czasu ich odchowu. 

3) Psów, które zostały przyjęte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, przy czym fakt ten należy 
udokumentować umową adopcyjną. 

§ 4. 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. 

§ 5. 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 podatkowy. 

§ 6. Obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniajace postanie tego obowiązku i wygasa z upływem 
miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

§ 7. Wpłaty opłaty od posiadania psów dokonuje się bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu Miasta 
w Skarzysku-Kamiennej lub w kasie Urzędu Miasta w Skarzysku-Kamiennej ul. Sikorskiego 18. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skarżyska-Kamiennej. 

§ 9. Z dniem 1 stycznia 2013 roku traci moc Uchwała Nr XLII/92/2009 z dnia 29 października 2009 roku 
w sprawie opłaty od posiadania psów. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta 

Andrzej Dąbrowski
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Uzasadnienie

O wysokości stawek podatków i opłat lokalnych decyduje rada gminy, z tym, że nie mogą one 
przekroczyć górnej granicy określanej corocznie przez Ministra Finansów. Na 2013 rok maksymalna stawka 
opłaty od posiadania psów wynosi 119,93 zł rocznie. Została ona ogłoszona przez Ministra Finansów 
w Obwieszczeniu z dnia 2.08.2012 r. w wykonaniu delegacji ustawowej wynikajacej z art. 20 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. Zaproponowana stawka dla Gminy Skarżysko-Kamienna mieści się 
w granicach określonych przepisami prawa. Dochód budżetu z tytułu opłaty od posiadania psów wynosił 
w ostatnich 4 latach około 15 tys. zł w skali roku, po podwyższeniu stawki do 50 zł dochód wyniesie około 
25 tys. zł. 
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