
  UCHWAŁA  NR XVI/188/03 
  

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 
z dnia 10 grudnia 2003 r. 

 
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 2001r. Nr142, poz.1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62,poz. 558 i Nr 113, 
poz.984, Nr 214, poz.1806 oraz z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) oraz art.14 
ustawy z 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 Nr 9, poz.84                 
i Nr 200, poz.1683 oraz z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840                   
i Nr 203, poz.1966) Rada Miejska uchwala, co następuje: 
 
§1. Stawka podatku wynosi rocznie: 
1) od pierwszego i kolejnego psa posiadanego przez osobę, która na mocy ustawy  
    lub uchwały nie została zwolniona od uiszczenia podatku od posiadania psa   -     36,00zł. 
2) od drugiego i kolejnego psa posiadanego przez osobę, która ukończyła 65 lat, 
     która prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe                                      -     36,00zł.                
3) od trzeciego i kolejnego psa utrzymywanego w celu pilnowania gospodarstwa 
     rolnego                                                                                                                -    36,00zł. 
 
§2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa. 
 
§3. Podatek od posiadania psa płatny jest, z zastrzeżeniem § 4, w terminie do 15 maja danego 
roku podatkowego. 
 
§ 4. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po 30 kwietnia roku podatkowego podatek za ten 
rok płatny jest w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego 
 
§ 5.  Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawka 
podatku ustalona w § 1, ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których 
obowiązek podatkowy nie istniał. 
 
§ 6. Podatek od posiadania psa można wpłacać u inkasentów określonych odrębną uchwałą 
Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich 
 
§ 7. Od podatku od posiadania psów zwalnia się emerytów i rencistów lub ich małżonków – 
od jednego psa. 

 
§ 8. Traci moc Uchwała Nr III/10/02 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia                       
11 grudnia 2002r w sprawie podatku od posiadania psów. 
 
§ 9. 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. 

 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich 

 
§ 11 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2004r. 
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