
UCHWAŁA  NR  XII/240/03
Rady Miasta Szczecina

z dnia 24 listopada 2003 r.

w sprawie podatku od posiadania psów

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(tekst jednolity Dz. U z 2002 r. Nr 9, poz. 84; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1683,
z 2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110, poz. 1039) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926, Nr 160, poz. 1083, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668; z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037,  Nr 116, poz. 1216,
Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 16 poz. 166,  Nr 39, poz. 459, Nr 42, poz. 
475, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368, Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 89, poz. 804
Nr 113, poz. 984,  Nr 169, poz. 1387, z  2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 137, poz. 1302); Rada 
Miasta Szczecina uchwala, co następuje:

§ 1. Podatek od posiadania jednego psa przez osoby fizyczne na terenie Gminy Miasto 
Szczecin wynosi rocznie 50 zł.

§ 2. Podatek od posiadania jednego psa przez osoby fizyczne na terenie Gminy Miasto 
Szczecin wynosi rocznie 37 zł za psy, które zostały trwale oznakowane poprzez wszczepienie 
elektronicznego mikroprocesora lub tatuaż. Stawka podatku obowiązywać będzie do końca 
2004 roku i w następnym roku podatkowym.

§ 3. Podatku od posiadania psa nie pobiera się za psy, które zostały poddane zabiegowi 
sterylizacji lub kastracji od dnia zabiegu do końca danego roku i przez następne dwa lata 
podatkowe.

§ 4. Podatku od posiadania psa nie pobiera się od dnia nabycia psa do końca danego roku
i w następnym roku podatkowym od właścicieli, którzy nabędą psa ze schroniska dla 
bezdomnych zwierząt.

§ 5. Podatku od posiadania psa nie pobiera się:
1) z tytułu posiadania szczeniąt w wieku do 4 miesięcy,
2) z tytułu posiadania psów przez osoby w wieku powyżej 65 lat.

§ 6. Zwolnienie o którym mowa w § 5 pkt 2 uchwały dotyczy podatku wyłącznie
od posiadania jednego psa.

§ 7. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym podatnik stał się właścicielem psa, a wygasa z upływem miesiąca,
w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie tego obowiązku.

§ 8. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek 
ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek podatkowy i płatny 
jest w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego.

§ 9.Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania w terminie do 31 marca roku 
podatkowego do kasy lub na rachunek Urzędu Miejskiego lub inkasentowi.



§ 10. Poboru podatku w drodze inkasa dokonuje Spółka z o. o. Targowiska i Opłaty 
Lokalne w Szczecinie.

§ 11. Pobrany podatek wraz z odsetkami Inkasent przekazuje na rachunek dochodów 
podatkowych Urzędu Miejskiego w Szczecinie, raz w miesiącu do 5-go dnia miesiąca 
kalendarzowego, za miesiąc ubiegły.

§ 12. Ustala się wynagrodzenie dla inkasenta dokonującego poboru podatku od posiadania 
psów w wysokości 30% przekazanych wpływów, które wypłacane będzie w oparciu
o zawartą umowę.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego z dniem 01 stycznia 2004 roku.

§ 15. Traci moc uchwała Nr 1/W/12/02 Rady Miasta Szczecina z dnia 06 grudnia 2002 
roku w sprawie podatku od posiadania psów.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Jan Stopyra


