
Uchwała Nr XLI/514/97
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� art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 1991 r. Nr 9, poz. 31; Nr 101, poz. 444; z 1992 r. Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, 
poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409; Nr 149, poz. 704; z 1997 r. Nr 5, poz. 24; Nr����������
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uchwala, co następuje:
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Nakłada się obowiązek podatkowy od posiadania psów przez osoby fizyczne na terenie 
Miasta Szczecina, od każdego psa 26,00 zł rocznie płatny do 31 marca 1998 r.
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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 stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

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

3. od osób powyżej 65 lat – od jednego psa, 



4. z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych – po 
dwa na każde gospodarstwo.
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1. Ustala się następujący sposób poboru podatku: 
a. podatek płatny jest z góry, bez wezwania do dnia 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: 

o imię i nazwisko posiadacza psa, 
o miejsce zamieszkania posiadacza psa, 
o liczbę posiadanych psów i ich numery rejestracyjne, 
o kwoty dokonanych wpłat i odsetek za zwłokę, 
o stan zaległości podatkowej, 
o datę wystawienia upomnienia, 
o datę przekazania do egzekucji.

3. Pobrane kwoty podatku od posiadania psów oraz odsetki za zwłokę, jednostki 
organizacyjne administrujące budynkami wpłacają na rachunek Urzędu Miejskiego w 
Szczecinie raz w miesiącu w terminie do 15-go następnego miesiąca za miesiąc 
ubiegły. 

�� Jednostki administrujące budynkiem prowadzą windykację w stosunku do osób 
zalegających z płatnościami podatku. 

5. Nie uregulowane należności w drodze windykacji podlegają egzekucji 
administracyjnej. 

�� Wykaz zaległości podlegającej egzekucji należy przekazać do Wydziału Księgowości 
Urzędu Miejskiego.
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Podatek pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba weszła w posiadania psa po 31 
października roku podatkowego.
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Podatek w pełnej wysokości stanowi bezpośredni dochód budżetu gminy.
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Poboru podatku w drodze inkasa dokonują jednostki administrujące budynkami wymienione 
w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
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Ustala się wynagrodzenia dla jednostek nie komunalnych dokonujących poboru podatku od 
posiadania psów w wysokości 10% przekazanych wpływów.
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Traci moc Uchwała Nr XI/94/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 28 lutego 1991 r. w 
sprawie podatku od posiadania psów oraz Uchwała Nr XXXIX/375/96 Rady Miejskiej w 
Szczecinie z dnia 30 grudnia 1996 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od posiadania 
psów.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 1998 roku.
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Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Szczecina.
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�chwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
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