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KARTA USŁUGI nr SWP/06 

OPŁATA Z TYTUŁU POSIADANIA PSÓW  

Podstawa prawna 1) art. 18a ust. 1 i 2 oraz 19 ustawy pkt 1 lit.f ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. 

Dz.U. z 2014 r., poz. 849).  

2) uchwała Nr 207/LVII/2014 Rady Miejskiej w Piławie Górnej 

z dnia 28 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia 

opłaty od posiadania psów ustalenia jej wysokości, określenia 

zasad jej poboru i terminu płatności. 

Komórka 

odpowiedzialna 

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Podatków i Opłat - SZP 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Inspektor ds. wymiaru podatków – SWP, pokój nr 15,  

tel. 74 832 49 37 

Sposób załatwienia 

sprawy 

1. Opłatę z tytułu posiadania psów pobiera się od osób 

fizycznych posiadających psy. 

2. Opłata płatna jest jednorazowo, bez wezwania w terminie do 

dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania 

obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od 

dnia powstania tego obowiązku. 

3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały 

okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i 

wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności 

uzasadniające ten obowiązek. 

4. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku 

uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną 

ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których 

istniał obowiązek jej zapłaty, poczynając od pierwszego dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały 

okoliczności uzasadniające powstanie, bądź wygaśnięcie 

obowiązku uiszczenia opłaty. 

Wymagane dokumenty 1. Wypełniony formularz „Wniosek o zgłoszenie psa do 

ewidencji” lub „Wniosek o wyrejestrowanie psa z ewidencji”. 

Formularz do pobrania w Biurze Obsługi Klienta, w pokoju 

nr 15 lub ze strony internetowej – www.pilawagorna.pl.  

2. Kserokopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności - w 

przypadku osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 

(oryginał do wglądu).  

Opłaty 1. Roczna stawka opłaty z tytułu posiadania psów wynosi 50,00 

zł od każdego psa. 

2. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na 

indywidualny numer rachunku bankowego. 



Czas załatwienia sprawy 1. Sprawę kończy dokonanie opłaty za posiadanie psa.  

2. Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego 

wydawana jest - po wcześniejszym przeprowadzeniu 

postępowania podatkowego - w przypadku gdy  Podatnik  

w całości lub w części nie zapłacił podatku. 

3. Decyzja dostarczana jest Podatnikowi za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru.  

Tryb odwoławczy 1. Tryb odwoławczy występuje tylko w sytuacji, kiedy została 

wydana decyzja o wysokości zobowiązania.  

2. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza 

Piławy Górnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 

stronie. 

3. Wniesienie odwołania jest wolne od opłat.  

Inne informacje Z mocy ustawy opłaty od posiadania psów nie pobiera się od: 

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i 

urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi 

na podstawie ustaw, lub zwyczajów międzynarodowych, 

jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod 

warunkiem wzajemności; 

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w 

rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu 

posiadania jednego psa; 

2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z 

tytułu posiadania psa asystującego; 

3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie 

gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa; 

4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z 

tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. 

 

Formularze do pobrania Wniosek o zgłoszenie psa do ewidencji 

Wniosek o wyrejestrowanie psa z ewidencji  

Opracował: Inspektor ds. wymiaru podatków 

 

Sprawdził: Sekretarz Gminy 

 

Zatwierdził: Burmistrz Piławy Górnej 

 

 

 


