
UCHWAŁA NR XV/401/07
Rady Miasta Szczecin

z dnia 19 listopada 2007 r.

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) oraz 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 120, poz. 818); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

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

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów przez osoby fizyczne ustala się 
w wysokości 50,00 zł od jednego psa.

§ 3. 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. 

§ 4. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku 
podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istnieje 
obowiązek jej zapłaty.

§ 5. 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. 

§ 6. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się za psy, które zostały poddane zabiegowi 
sterylizacji lub kastracji, a także za psy, które zostały nabyte ze schroniska dla bezdomnych 
zwierząt.

§ 7. Opłaty od  posiadania psów nie pobiera się również z tytułu:
1) posiadania szczeniąt w wieku do 4 miesięcy,
2) posiadania psa przez osobę w wieku powyżej 65 lat – z tytułu posiadania jednego psa.

§ 8. Poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa dokonuje Towarzystwo Opieki nad 
Zwierzętami w Polsce, Oddział w Szczecinie, z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 198 A.

§ 9. Wpłaty opłaty można również dokonywać bezpośrednio do kasy lub na rachunek 
Urzędu Miasta Szczecin.

§ 10. Pobraną opłatę wraz z odsetkami inkasent przekazuje na rachunek Urzędu Miasta 
Szczecin, raz w miesiącu do 5-go dnia miesiąca kalendarzowego, za miesiąc poprzedni.



§ 11. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta dokonującego poboru opłaty od posiadania 
psów w wysokości 30% przekazanych wpływów. Wynagrodzenie wypłacane będzie 
w oparciu o zawartą umowę.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 13. Traci moc Uchwała Nr XLVI/879/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2005 
r. w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r., po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Bazyli Baran


