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Uchwała Nr XIII 99/2007 

Rady Miejskiej  w Tczewie 

z dnia 25 października 2007r. 

 

w sprawie  ustalenia  wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie miasta Tczewa, 

terminu płatności oraz sposobu jej poboru  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.; zmiany  

z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 

1806; z 2003r. Dz. U. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, 

poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128; art. 181, 

poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 18a. ust.1 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity w Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844; 

zmiany z 2006r. Dz. U. Nr 220, poz.1601; Nr 225, poz. 1635; Nr 245, poz. 1775; Nr 249, poz. 

1828, Nr 251, poz. 1847) Rada Miejska w Tczewie po zasięgnięciu opinii Komisji Polityki 

Gospodarczej i Komisji Finansowo-Budżetowej 

 

u c h w a l a,   c o   n a s t ę p u j e: 

 

§ 1 

 

Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 30,00 zł od każdego 

posiadanego psa. 

 

§ 2 

 

1. Opłata od posiadania psów jest płatna z góry, bez wezwania do dnia 30 kwietnia roku 

podatkowego, a w przypadku nabycia psa po tym terminie, w ciągu 14 dni od daty nabycia. 

2. Podatnik obowiązany jest złożyć organowi podatkowemu oświadczenie w ciągu 14 dni od 

dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających wygaśnięcie obowiązku podatkowego w 

zakresie opłaty od posiadania psów. 

3. Opłatę można wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Tczewie lub na jego rachunek 

bankowy.   

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 
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§ 3 

 

Traci moc uchwała Nr XII/96/2003 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 18 września 2003r.  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów w mieście Tczew (Dz. Urz. 

Woj. Pomorskiego Nr 114, poz. 2041). 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego. Podlega również opublikowaniu w Biuletynie 

Informacyjnym PANORAMA MIASTA. 

 

Przewodniczący 

 Rady Miejskiej w Tczewie 

 

 Włodzimierz Mroczkowski 
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Uzasadnienie 

 

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych Rada 

Gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Do kompetencji Rady Gminy należy także 

określenie zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki tej opłaty. Stawka 

opłaty nie może przekroczyć 100 zł rocznie od jednego psa.  

Dochody miasta Tczewa w 2008 roku z tytułu opłaty od posiadania psów, przy 

zastosowaniu proponowanej stawki w wysokości 30 zł, wynosić będą około 40.000 zł. 

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 

 Skarbnik Miasta 

 Helena Kullas 

 

 

 

  
 


