
U C H W A Ł A     Nr  XXXI / 286 / 2005 

Rady Miasta Sandomierza 

z   dnia  30  listopada  2005 r. 

 
 w sprawie ustalenia  podatku od posiadania psów  od 01.01.2006 r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14 pkt 1-
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, 
poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, 
poz. 880, Nr 92, poz. 884, Nr 96, poz. 959, Nr 123, poz. 1291; z 2005 r. Nr 130, poz. 
1087, Nr 164, poz. 1365, Nr 167, poz. 1399) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z 
dnia 27 pa�dziernika 2005 r.  w sprawie  wysoko�ci górnych  granic  stawek 
kwotowych w podatkach i opłatach  lokalnych   / Monitor Polski  Nr  68, poz.956 / 
uchwala si�, co nast�puje : 
 
 
 
Rada Miasta Sandomierza uchwala , co nast�puje : 

 
           §  1 
 

Uchwala si� wysoko�� rocznej stawki podatku od posiadania psów w wysoko�ci 
26,70  zł.  od posiadania ka�dego psa przez osoby zamieszkałe w domach 
jednorodzinnych i wielorodzinnych. 
 
            § 2 
 
Podatnicy  zobowi�zani  s� do uiszczania podatku  bez wezwania w terminie do 
30.06  roku podatkowego  lub  w ci�gu  14 dni od  nabycia  psa. 
W przypadku nabycia   psa  w trakcie trwania roku  podatkowego podatek od 
posiadania  psów  płatny  jest proporcjonalnie do ilo�ci miesi�cy w którym istniał ten 
obowi�zek  na rachunek Urz�du Miejskiego w Sandomierzu . 

 

 

 

 

                                                
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro�enia nast�puj�cych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów mi�dzy pa�stwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za u�ytkowania niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ci��arowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

     Dane dotycz�ce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit� 
Polsk� członkostwa w Unii Europejskiej – dotycz� ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  
 



                                 § 3          

 

1. Podatku od posiadania psów nie pobiera si�: 

a/. Z tytułu posiadania psów b�d�cych pomoc� dla osób niepełnosprawnych  
(niewidomych, głuchoniemych, niedoł��nych,) 

b/. Od osób w wieku powy�ej 65 lat prowadz�cych samodzielnie gospodarstwo 
domowe – od jednego psa, 

c/. Od psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstwa rolnego po dwa psy na 
ka�de gospodarstwo,  

2. zwalnia si� z podatku  od posiadania  psów   jednego psa  posiadanego przez  
emerytów i rencistów mieszkaj�cych samotnie . 

3. Zwalnia si�  z podatku od posiadania psów  - psy  w ilo�ci do  trzech  sztuk 
b�d�cych w posiadaniu jednego wła�ciciela 

 

        §  4 

 

Zwalnia si� z podatku od posiadania  psów  - psy  b�d�ce  w posiadaniu  
wolontariuszy,  po okazaniu porozumienia , o �wiadczeniu przez wolontariusza 
pomocy na rzecz organizacji o której mowa  w  art. 42 ust. 1 ustawy  z  24 kwietnia 
2003 r.  o działalno�ci  po�ytku publicznego i o wolontariacie  / Dz. U. z 2003 r.  Nr 96 
poz. 873 z pó�n. zm./ wykonuj�cej  zadania  w zakresie ochrony  zwierz�t. 

 

         §  5 

Wykonanie Uchwały powierza  si�  Burmistrzowi Miasta Sandomierza  

 

             §  6 

 

Traci moc uchwała Nr  XIX/177/2004  Rady Miasta  Sandomierza z dnia 1 grudnia  

2004 r. w sprawie okre�lenia wysoko�ci stawek podatku od posiadania psów od 

01.01.2005 r. 

                                                    § 7 

 
Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa �wi�tokrzyskiego i ma zastosowanie  do podatku 
nale�nego od 01.01.2006 r. 

Przewodnicz�cy 

Rady Miasta 

mgr Ryszard Lewandowski 


