
UCHWAŁA NR XVII/148/2015
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na terenie miasta Sandomierza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2015r. poz. 1515), oraz art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz. 849 z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz. 774) 
Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 

Na terenie miasta Sandomierza wprowadza się opłatę od osób fizycznych posiadających psy.

§ 2. 

1. Roczna stawka opłaty z tytułu posiadania psa wynosi 50,00 zł.

2. Stawka opłaty obniżonej z tytułu posiadania psa poddanego zabiegowi sterylizacji lub kastracji 
i/lub trwale oznaczonego mikrochipem lub tatuażem, z zastrzeżeniem ust. 3 wynosi 25,00 zł.

3. Dokumentem uprawniającym do obniżonej opłaty z tytułu posiadania psa, o której mowa 
w ust. 2, jest zaświadczenie lub wpis w książeczce zdrowia psa informujący o przeprowadzonym 
zabiegu, sporządzony przez lekarza weterynarii.

4. Od opłaty zwalnia się na okres jednego roku z zastrzeżeniem ust. 5:

1) posiadanie psa, który został przyjęty pod opiekę ze schroniska dla zwierząt, z którym Gmina 
Sandomierz ma zawartą umowę i do którego trafił jako odłowiony z terenu Sandomierza,

2) posiadanie psa, który został przyjęty pod opiekę jako zwierzę bezdomne z przychodni 
weterynaryjnej, z którą Gmina Sandomierz ma zawartą umowę i do której trafił z terenu 
Sandomierza,

3) posiadanie psa, który został przyjęty pod opiekę jako zwierzę bezdomne od działających na terenie 
Sandomierza organizacji społecznych, stowarzyszeń, fundacji, których statutowym celem jest 
przeciwdziałanie bezdomności zwierząt i opieka nad zwierzętami.

5. Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty z tytułu posiadania psa jest zaświadczenie 
lub umowa adopcyjna potwierdzające, że pies był zwierzęciem bezdomnym na terenie Sandomierza, 
wystawione przez podmioty, o których mowa w ust. 4.

§ 3. 

1. Opłata płatna jest bez wezwania, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, na rachunek 
bankowy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, a jeżeli wejście w posiadanie psa nastąpiło po tym 
terminie, opłata płatna jest w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku jej uiszczenia.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiaca następującego po miesiącu,
w którym wejście w posiadanie psa nastąpiło.

3. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest identyfikator/zawieszka dla psa wydany przez Urząd 
Miejski w Sandomierzu.

4. Identyfikator/zawieszka, o którym mowa w ust. 3 powinin być przyczepiony do obroży psa 
przebywającego w miejscu publicznym.
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§ 4. 

1. Zobowiązany do wniesienia opłaty ma obowiązek złożenia organowi podatkowemu zgłoszenia 
o powstaniu lub wygaśnięciu obowiązku podatkowego w terminie 14 dni od dnia wystąpienia 
okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku wniesienia opłaty.

2. Osoby korzystające z ulg i zwolnień, w tym wynikających z ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, są zobowiązane do złożenia oświadczenia.

3. Wzór zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 określa załącznik nr 1a i 1b do niniejszej uchwały.

4. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym 

Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Sandomierza

Robert Pytka
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Uzasadnienie

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 poz. 849 z późn. zm.), zgodnie
z którym rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. W myśl art 19 cytowanejj
ustawy rada gminy określa w uchwale zasady poboru, terminy płatności oraz wysokość stawek.
Fakultatywnie może zarządzić pobór opłat w drodze inkasa oraz wprowadzać zwolnienia inne niż
wymienione w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Maksymalna wysokość stawki opłaty od posiadania psów została określona w Obwieszczeniu
Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2016r. (M.P. z 2015r. poz. 735) i wynosi 120,05 zł od jednego psa.

Przedmiotowa uchwała ustala stawki opłat od posiadania psa na poziomie nieprzekraczającym
50% określonej kwoty maksymalnej.

Mając na celu propagowanie dobrych praktyk wśród mieszkańców, które przyczynią się do
przynajmniej częściowego rozwiązania problemu bezdomności zwierząt, m.in poprzez
ograniczenie niekontrolowanego wzrostu populacji zwierząt na terenie gminy Sandomierz,
wprowadzono w uchwale ulgi dla posiadaczy psów poddanych zabiegom sterylizacji i kastracji
oraz trwale oznaczonych mikrochipem lub tatuażem.

W uchwale wprowadzono również dodatkowe, poza ustawowymi, zwolnienia z opłaty.
Zwolnienia z opłaty mają na celu promowanie i uhonorowanie tych posiadaczy psów, którzy
przyjęli pod opiekę zwierzę mające status bezdomnego.

Ze zwolnień ustawowych mogą korzystać:

a)  członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz
innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczająów międzynarodowych,
jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium RP na zasadzie
wzajemności;

b)  osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumeiniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - z tytułu
posiadania jednego psa;

c)  osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia1997
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnospawnych - z tytułu
posiadania psa asystującego;

d)  osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu
posiadania jednego psa;

e)  podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych- z tytułu posiadania nie więcej niż
dwóch psów.

W projekcie przedmiotowej uchwały proponuje się odstąpienie od poboru opłaty od posiadania
psów w drodze inkasa, ze względu na coraz większą ilość wpłat dokonywanych przez podatników
w formie elektronicznej i bezgotówkowej bezpośrednio na rachunek bankowy organu. Ponadto
odstapienie to pozwoli na zniesienie kosztów z tytułu wynagrodzenia dla inkasentów (w
poprzednich latach 50% od pobranych opłat), wyrazem czego jest zaproponowana podstawowa
stawka opłaty, obniżona o 50% w stosunku stawki (w wys. 100 zł) obowiązującej od 1 stycznia
2013 roku do 31 grudnia 2014r.

Wprowadzenie opłat z tytułu posiadania psa pozwoli na częściową rekompensatę kosztów jakie
gmina ponosi w związku zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz przyczyni się do
ograniczenia bezdomności wśród zwierząt na terenie miasta Sandomierza.
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