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UCHWAŁA NR LXV / 472 / 10
RADY GMINY CHEŁMŻA

z dnia 29 października 2010 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1218 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675), art. 18 a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f 
i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 i Nr 
96, poz. 620) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów przez osoby fizyczne posiadające psy na terenie Gminy 
Chełmża. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów w kwocie 70,00 zł od jednego psa. 

§ 3. Opłata płatana jest jednorazowo do 15 maja każdego roku oraz nie później niż w ciągu dwóch tygodni od 
wejścia w posiadanie psa w trakcie roku podatkowego w pełnej wysokości. 

§ 4. Opłata jest płatna w kasie Urzędu Gminy Chełmża lub na konto PKO BP 11 1020 5011 0000 9402 0016 
3543. 

§ 5. 1. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się z tytułu posiadania jednego psa w gospodarstwie domowym. 

2. Zwolnienia nie przysługują jeżeli posiadacz psa zamieszkuje w siedlisku gospodarstwa rolnego 
w przypadku, gdy gospodarstwo rolne korzysta ze zwolnienia ustawowego. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLVI/313/09 Rady Gminy Chełmża z dnia 30 października 2009 r. w sprawie 
wprowadzenia opłaty od posiadania psów (Dz.Urz. Woj. Kuj.– Pom. Nr 117, poz. 1952). 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. 
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Uzasadnienie do Uchwały Nr LXV / 472 / 10

Rady Gminy Chełmża

z dnia 29 października 2010 r.

Z dniem 1 stycznia 2008 ( Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz.1828) dotychczasowy zapis w ustawie o podatkach 
i opłatach lokalnych – Rozdział 4 „ Podatek od posiadania psów ”(był świadczeniem obligatoryjnym ) został 
uchylony a w jego miejsce dodano art. 18 a określający zakres opłaty od posiadania psów( jest świadczeniem 
fakultatywnym ) . O wprowadzeniu na terenie Gminy tej opłaty decyduje Rada Gminy. Rada Gminy może określać 
zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty od posiadania psów (nie może jednak 
przekroczyć 110,66 zł rocznie od jednego psa). Rada Gminy może wprowadzić zwolnienia z opłaty od posiadania 
psów. 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 w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tyt. posiadania jednego psa; 
- osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tyt. posiadania jednego psa; 
- podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tyt. posiadania nie więcej niż dwóch psów. 
W projekcie zaproponowano stawkę w wysokości 70 zł. 
"Art. 18a. 1. Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych 
posiadających psy. 
2. 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, umów 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; 
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."; 

Art. 19. Rada gminy, w drodze uchwały: 
1) (62) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych w ustawie, 
z tym że: 
a) stawka opłaty targowej nie może przekroczyć 699,27 zł dziennie, 
b) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1, nie może przekroczyć 1,99 
zł dziennie, 
c) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie może 
przekroczyć 2,84 zł dziennie, 
d) stawka opłaty uzdrowiskowej nie może przekroczyć 3,92 zł dziennie, 
e) (63) (uchylona), 
f) (64) stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć 110,66 zł rocznie od jednego psa; 
2) może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za 
inkaso; 
3) może wprowadzać inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych. 


