
(PROJEKT) 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta Szczecin 
z dnia  

 
zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów 
 

Na podstawie art. 18 a i art. 19 ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity 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, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, 
poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz art. 28 § 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, 
poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, 
Nr 225, poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, 
Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 192, 
poz. 1378); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W Uchwale Nr XV/401/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 19 listopada 
2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów wprowadza się następujące zmiany: 
 
1) § 11 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta dokonującego poboru opłaty od posiadania psów 
w wysokości 40% przekazanych wpływów. Wynagrodzenie wypłacane będzie 
w oparciu o zawartą umowę”. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 r., po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 

Zgodnie z treścią artykułu 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, Rada Miasta 
Szczecin w 2007 r. podjęła uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów.  

 
Na podstawie art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, w drodze 

uchwały określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat 
określonych w ustawie, moŜe zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić 
inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso, a takŜe wprowadzić inne niŜ wymienione  
w ustawie zwolnienia przedmiotowe od tych opłat.  

 

Obowiązująca uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów zakłada: 

1. Ustalenie na terenie Gminy Miasto Szczecin rocznej stawki opłaty od posiadania jednego 
psa w kwocie 50,00 zł, przy stawce maksymalnej 104,20 zł,  

2. Ustalenie terminu płatności opłaty do 31 marca roku podatkowego, 
3. Kontynuację zwolnień przedmiotowych obowiązujących w latach ubiegłych, 
4. Zarządzenie poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, 
5. Powierzenie funkcji inkasenta dotychczasowemu inkasentowi - Towarzystwu  Opieki nad 

Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie. 
 

 
PrzedłoŜony projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów 
zakłada ustalenie wysokości wynagrodzenia za inkaso w wysokości 40 % przekazanych 
wpływów z tytułu pobranej opłaty (wzrost o 10 punktów procentowych). 
 
 
Skutki finansowe uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów 

W 2009 r. z tytułu opłaty od posiadania psów szacuje się wpływy do budŜetu Miasta  
w kwocie 260 tys zł.  
 

Uzgodnienia międzywydziałowe 

Wysokość opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Miasto Szczecin oraz zasady, 
tryb i formę jej poboru, a takŜe wysokość wynagrodzenia za inkaso uzgodniono z Wydziałem 
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska i Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami  
w Polsce Oddział w Szczecinie. 
 

 

Przedstawiając powyŜszy projekt, wnoszę o jego przyjęcie.   


