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Nazwa usługi:  

 

Opłata od posiadania psów 

 

Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.),  

- ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.),  

- uchwała nr XXV/326/08 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. 

 

Wymagane dokumenty: 

Ze strony osób posiadających psy nie są wymagane żadne dokumenty. Właściciele psów zobowiązani są do uiszczenia opłaty 

w wysokości i terminie podanym poniżej.  

 

Opłaty:  
Roczna stawka opłaty od posiadania psów wynosi 48,00 zł od jednego psa. Opłata od posiadania psów płatna jest 

jednorazowo, bez wezwania w terminie do dnia 30 czerwca roku podatkowego. Obowiązek zapłaty powstaje od pierwszego 

dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba stała się posiadaczem psa, a wygasa z końcem miesiąca, w którym 

strona przestała być posiadaczem psa. Jeżeli obowiązek zapłaty powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawka opłaty 

od posiadania psów, ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek zapłaty.  

 

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego – parter, pokój nr 19 lub bezpośrednio na rachunek bankowy Urzędu 

Miejskiego – nr rachunku: 97 1240 1978 1111 0010 0166 5027. 

 

Uiszczając opłatę za pośrednictwem banku należy dokładnie wypełnić polecenie przelewu wpisując, że przelew dotyczy 

„opłaty od posiadania psów” oraz starannie wpisać dane podatnika. 

 

Miejsce załatwienia sprawy: 

Informacja na temat podatku od posiadania psów oraz przyjmowanie zgłoszeń podatników:  

Referat Księgowości i Windykacji Podatków i Opłat UM – parter, pokój nr 5, tel. 074 85 62 806.  

Opłacenie podatku: Kasa Urzędu Miejskiego – parter, pokój nr 19. 

 

Tryb odwoławczy: 

Nie dotyczy. 

 

Uwagi:  

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od emerytów i rencistów, osób pobierających zasiłki, przedemerytalne oraz 

świadczenie przedemerytalne. Ponadto zwalnia się z opłaty do posiadania psów, posiadanie psa pochodzącego ze schroniska 

dla zwierząt, jeżeli jest to potwierdzone dokumentem o nabyciu psa wydanym przez to schronisko.    
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