
Uchwała Nr XI/94/91 

z dnia 28 lutego 1991r. 

W sprawie podatku od posiadania psów. 

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. 

U. Nr 9, poz. 31 ). 

Rada Miejska w Szczecinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wprowadza się obowiązek podatkowy od posiadania psów przez osoby fizyczne, na terenie 

miasta Szczecina, od każdego psa - 40.000 zł. rocznie. 

§ 2. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy podatku od posiadania psów nie pobiera się :  

1. pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw 

dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na 

podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami 

polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  

2. z tytułu posiadania psów będących pomocą dla osób kalekich (niewidomych, 

głuchoniemych, niedołężnych),  

3. od osób powyżej 70 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - od 

jednego psa,  

4. z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych - po 

dwa na każde gospodarstwo, a utrzymywanych w celu pilnowania stad na pastwiskach 

- bez względu na liczbę.  

§ 3. 

Ustala się następujący sposób poboru podatku : 

a. podatek płatny jest z góry, bez wezwania do 31 marca każdego roku, w razie 

urodzenia się psa po tym terminie do końca miesiąca, w którym pies ukończył 2 

miesiące życia lub w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa,  

b. podatek wpłaca się do kasy właściwej jednostki organizacyjnej administrującej 

budynkiem.  

c. osoby mieszkające w budynku będącym własnością osoby fizycznej opłacają podatek 

w najbliższej administracji domów mieszkalnych.  

2. Jednostki organizacyjne administrujące budynkiem obowiązane są prowadzić 

ewidencję pozwalającą ustalić obowiązek podatkowy oraz przebieg wykonania tego 

obowiązku.  

Ewidencja powinna zawierać w szczególności: 



 imię i nazwisko posiadacza psa,  

 miejsce zamieszkania posiadacza psa,  

 liczbę posiadanych psów i ich numery rejestracyjne,  

 kwoty dokonanych wpłat i odsetek za zwłokę.  

3. Pobrane kwoty podatku od posiadania psów oraz odsetki za zwłokę, jednostki 

organizacyjne administrujące budynkami, wpłacają do Wydziału Księgowości Urzędu 

Miejskiego w Szczecinie, raz w miesiącu w terminie do dnia 15-go następnego 

miesiąca za miesiąc ubiegły.  

4. W razie niezapłacenia przez posiadacza psa podatku w określonym terminie, jednostki 

organizacyjne administrujące budynkiem kierują sprawę na drogę postępowania 

egzekucyjnego.  

§ 4. 

Podatek pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po 31 

października roku podatkowego. 

§ 5. 

Przyznaje się jednostkom organizacyjnym tytułem wynagrodzenia 10% zainkasowanych 

wpływów z podatku od posiadania psów. 

§ 6. 

Traci moc uchwała Nr X/76/89 Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 30 listopada 

1989r. w sprawie podatku od posiadania psów ( Dz. Urzędowy Województwa Szczecińskiego 

Nr 23, poz. 255 z 1989r. ). 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady 

Jan Otto 

 


