
     UCHWAŁA   NR  XLVII/332/01 
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 

z dnia   12 grudnia 2001r. 
w sprawie podatku  od posiadania psów  
 
       Na podstawie art.18 ust.2  pkt. 8 ustawy  z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 
1996r. Nr 13, poz.74, zm. Dz.U. z 1996r. Nr 58,poz.261, Nr 89, poz.401, Nr106, poz.496, Nr 132, 
poz,622, z 1997r. Nr 9, poz.43, Nr 123,poz.775,Nr 107, poz.686, Nr 113, poz.734, Nr 106, poz.679, z 
1998r. Nr 155, poz.1014, Nr 162, poz.1126, z 2000r. Nr26, poz.306, Nr 48, poz.552, Nr 62, poz.718, Nr 
88, poz. 985, Nr 91, poz.1009, Nr 95,poz.1041, z 2001r. Nr 45, poz.497 Nr 89, poz. 971), oraz art.14 
ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.Nr 9, poz.31, Nr 101, poz.444, z 
1992r. Nr 21, poz.86 i z 1994r.Nr 123, poz..600, z 1996r. Nr 91, poz.409, Nr 149, poz.704, z 1997r. Nr 5, 
poz.24, Nr 107, poz.689, Nr 121, poz.770, Nr 123, poz.780, z 1998r. Nr 106 poz. 668, Nr150, poz.983, Nr 
160, poz.1058, z 1999r. Nr96, poz.1129, z 2000r. Nr 88, poz.983, Nr 95, poz.1041,Nr 105, poz.1115, 
Nr122,poz.1315) Rada Miejska uchwala co następuje: 

§1 
Stawka podatku wynosi rocznie: 
1) od pierwszego i każdego kolejnego psa posiadanego przez  osobę, która na mocy ustawy  
    lub uchwały nie została zwolniona od uiszczenia podatku od posiadania psa   -               36 zł.  
2) od drugiego i każdego kolejnego psa posiadanego przez osobę powyżej 70 lat, która  
     prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe                                                 -              36 zł.  
3) od trzeciego i każdego kolejnego psa utrzymywanego w celu pilnowania gospodarstwa 
     rolnego                                                                                                                -               36 zł. 

§2 
 

Podatek od posiadania psa płatny jest, z zastrzeżeniem § 3, w terminie do 15 maja danego roku 
podatkowego. 

§3 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał  po 30 kwietnia roku podatkowego podatek za ten rok płatny jest w 
ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. 

§4 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawka podatku ustalona w  
par.1, ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których obowiązek podatkowy nie istniał. 

§5 
Podatek od posiadania psa można wpłacać u inkasentów określonych odrębną uchwałą Rady Miejskiej w 
Strzelcach Opolskich. 

§6 
Od podatku od posiadania psów zwalnia się emerytów i  rencistów lub ich małżonków – od jednego  psa. 

§7 
Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz na tablicy 
ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich i w miejscach na terenie gminy przeznaczonych na 
ogłoszenia. 

§8 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu 

 
§9 

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr XXXV/237/00 w sprawie podatku od posiadania psów z dnia  28 
grudnia 2000r. 

§10 
Uchwała wchodzi w życie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Opolskiego i obowiązuje od dnia  01 stycznia 2002r. 
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