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                                         OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW 

 

I. PODSTAWA PRAWNA: 

Uchwała NR X/55/2015 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie opłaty od 
posiadania psów. 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z  2016 r. poz. 716 z 
późn. zm.). 
Ustawa z dnia  29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.). 

II. WYMAGANE DOKUMENTY: 

Oświadczenie podatnika  

III. OPŁATY: 

Nie podlega opłacie skarbowej 

IV. CZAS REALIZACJI: 

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w 
przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po dacie, w terminie 14 dni, od dnia powstania tego 
obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku 
podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał 
obowiązek jej zapłaty. 

V. MIEJSCE ZAŁATWIENIA: 

Nr pokoju: 1 

Nr telefonu: 61 44 33 920 

Godziny pracy: poniedziałek – piątek – 7:00 – 15:00 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY: 

Przysługuje się w przypadku wystawienia  decyzji określajacej wysokosć opłaty od posiadania psów w 
terminie 14 dni od dnia doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za 
pośrednictwem Burmistrza  Wielichowa. 

VII. DODATKOWE INFORMACJE: 

Opłatę od posiadania psów ustala się w  wysokości 33,00 zł od jednego psa oraz 34,00 zł za każdego 
następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.   
Zgodnie z Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, opłaty od posiadania psów nie pobiera się od: 
- członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób 
zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są 
obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod 
warunkiem wzajemności; 
- osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (do znacznego stopnia 
niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo 
zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą , w celu pełnienia ról 
społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do - 
samodzielnej egzystencji) w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa – należy przedłożyć kopie 
orzeczenia o stopniu niepełnosprawności . 
- osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania psa asystującego - należy przedłożyć 
dokument potwierdzający psa asystującego, 
- osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu 
posiadania jednego psa; 
- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów 

VIII. FORMULARZE I WNIOSKI: 

http://www.wielichowo.biuletyn.net/
http://www.wielichowo.pl/


Załącznk nr 1: Oświadczenie posiadacza psa  

 
 

 STANOWISKO IMIĘ I NAZWISKO PODPIS 

Opracował: 
Insp.ds. podatku od 
środków transportowych 
i obsługi kasy 

Sławomira Pikosz   

Zaopiniował: Radca Prawny Tymoteusz Płonka  

Zaakceptował: Sekretarz Ewa Kasperska  

Zatwierdził: Burmistrz Honorata Kozłowska  

 
 
UWAGA: Aktualność kart jest sprawdzana nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. 


