
 

 

UCHWAŁA NR II/65/18 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia 6 grudnia 2018 r. 

w sprawie opłaty od posiadania psów 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. 2018 r. poz.994; zm. poz.1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art.18a i  art.19 pkt 1 lit. f i pkt 2  

ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz.1445; zm. 

poz.1588,poz. 1669,poz. 1693,poz. 1722 i poz. 2073) w związku z pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów 

z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych  na rok  

2019 (M.P. poz. 745) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów, zwaną dalej opłatą. 

2. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. 

§ 2. 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów, od każdego psa, która wynosi: 

1) 50,00 zł od każdego psa posiadającego trwałe oznakowanie  poprzez dokonanie wszczepienia 

mikroprocesora identyfikującego ( chipa ), z zastrzeżeniem § 3 ust.2 ; 

2) 100,00 zł   od pozostałych psów . 

2. Opłatę pobiera się: 

1) w pełnej wysokości za okres od dnia 1 stycznia do 31grudnia roku podatkowego, 

2) w wysokości połowy stawki rocznej, jeżeli: 

a) osoba fizyczna stała się posiadaczem psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego, 

b) do dnia 30 czerwca roku podatkowego osoba fizyczna przestała być posiadaczem psa. 

§ 3. 1. Opłata płatna jest – bez wezwania - jednorazowo do dnia 31 marca  danego roku, albo w ciągu 

jednego miesiąca od daty nabycia psa. 

2. Stawkę, o której mowa w § 2 ust.1 pkt 1 stosuje się pod warunkiem pisemnego zgłoszenia numeru 

trwałego oznakowania psa w Urzędzie Miasta Krosna. 

3. Posiadacze psów są obowiązani informować organ podatkowy o wszelkich zmianach mających wpływ 

na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w opłacie od posiadania psów, w terminie do 14 dni od 

dnia ich zaistnienia. 

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa. 

2. Inkasentami będą: 

1) Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Spółka z o.o w Krośnie, 
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2) Spółdzielnia Mieszkaniowa im. I. Łukasiewicza w Krośnie, 

3) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. 

w Krośnie, 

4) Czesława Findysz       -  na terenie Dzielnicy Białobrzegi, 

5) Maria Popek-Kumor    -  na terenie Dzielnicy Krościenko Niżne, 

6) Bożena Cyntler           -  na terenie Dzielnicy Polanka, 

7) Robert Szubra             -  na terenie Dzielnicy Suchodół, 

8) Wienczysław Galert    -  na terenie Osiedla Turaszówka. 

3. Wyznacza się inkasentom termin płatności pobranej opłaty na właściwy rachunek bankowy Gminy 

Miasto Krosno  do pięciu dni następujących po dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego, 

wpłata podatku powinna nastąpić. 

4. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 3,5 % sumy zainkasowanego podatku. 

5. Opłatę  od posiadania psów można wpłacać u inkasentów, w kasie Urzędu Miasta przy ul. Staszica 2, 

w punkcie kasowym w Urzędzie Miasta przy ul. Lwowskiej 28a   lub na rachunek bankowy  Gminy Miasto 

Krosno. 

§ 5. Od opłaty zwalnia się posiadanie psów nabytych z: 

1) przytuliska dla  zwierząt, 

2) lecznic dla zwierząt, 

3) „domów tymczasowych” prowadzonych przez inspektorów do spraw ochrony zwierząt Ogólnopolskiego 

Towarzystwa Ochrony Zwierząt ANIMALS Inspektorat w Krośnie lub Krośnieńskiego Stowarzyszenia 

Ochrony Zwierząt, z terenu Miasta Krosna, po  okazaniu dokumentu potwierdzającego adopcję psa. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna. 

§ 7. 1. Traci moc uchwała Nr XLIX/1040/17 Rady Miasta Krosna z dnia 29 września 2017 r. w sprawie 

opłaty od posiadania psów (Dz.Urz.Woj.Podk. poz.3332), z zastrzeżeniem ust.2. 

2. Posiadacze psów korzystający ze zwolnienia od opłaty od posiadania psów nabytych ze schronisk dla 

zwierząt na podstawie uchwały  Nr LXXI/1212/10 z dnia 29 października 2010r. w sprawie opłaty od 

posiadania psów( Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 114, poz. 2105 z późn.zm) ,  zachowują prawo do zwolnienia  

z  opłaty na warunkach  określonych w tej uchwale do czasu zgonu psa. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, z mocą  od dnia 1 stycznia 2019 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Miasta Krosna 

 

 

Zbigniew Kubit 
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