
 
 

UCHWAŁA NR XXXV / 269 / 2005 
RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE 

z dnia 1 grudnia 2005 r. 
 

 
w sprawie : podatku od posiadania psów 
 
 
Na podstawie art. 14 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach             
i  opłatach  lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 8 
ustawy   z   dnia 8 marca  1990 r. o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,   
poz. 1591, ze  zmianami) Rada  Miejska w Pleszewie uchwala, co nast�puje: 
 
 
§ 1. 1. Ustala si� stawk� roczn� podatku od posiadania psów zwanego dalej   
„podatkiem” w wysoko�ci 36,00 zł od jednego psa. 
2. Ustala si� stawk� roczn� podatku w wysoko�ci 18,00 zł od jednego psa, je�eli 
osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego. 
 
§ 2. Zwalnia  si� od podatku: 

1) psy wykorzystywane do pilnowania nieruchomo�ci: 
       a. b�d�cych  w   posiadaniu   przedsi�biorców   i   wykorzystywanych   przez nich 

do prowadzenia   działalno�ci   gospodarczej,   dozorowanych na podstawie 
umowy przez  podmioty trzecie w stosunku do wła�ciciela tej nieruchomo�ci,  
z zastrze�eniem, �e zwolnienie dotyczy jednego psa w nieruchomo�ci, 

  b. zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu art. 3 
pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.  U. z 2003 r.     
Nr 207, poz. 2016 ze zmianami) z zastrze�eniem, �e zwolnienie dotyczy  
jednego psa w nieruchomo�ci, 

2) szczeni�ta w wieku do 2 miesi�ca, 
3) psy nabyte w schronisku dla bezdomnych zwierz�t. 

 
§ 3. Podatek płatny jest z góry bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego na 
konto Miasta i Gminy Pleszew lub w kasie Urz�du. Podatnicy, którzy weszli                 
w posiadanie psa po 31 marca uiszczaj� podatek w terminie 14 dni od daty wej�cia     
w posiadanie. 
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 
 
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIV / 278 / 2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia  
29 listopada 2001 roku w sprawie podatku od posiadania psów. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urz�dowym Województwa Wielkopolskiego z moc� od dnia 1 stycznia 2006 roku.  
 
 
 



 
 
 
 

 
U Z A S A D N I E N I E 

 
  
 
 
do uchwały Nr XXXV / 269 / 2005 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 1 grudnia 2005 r. 
w sprawie podatku od posiadania psów 
 
 

Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach            
i  opłatach  lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ze zmianami), do kompetencji 
rady gminy nale�y ustalanie wysoko�ci stawek podatku od posiadania psów, 
okre�lania zasad ustalania i poboru oraz terminy płatno�ci tego podatku. Rada mo�e 
tak�e  zarz�dzi� pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa lub okre�li� 
inkasentów i wysoko�� wynagrodzenia za inkaso a tak�e mo�e wprowadzi�, w drodze 
uchwały, inne ni� wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe z podatku od 
posiadania psów. 

Przygotowana uchwała jest w zasadzie to�sama z obowi�zuj�c� dot�d 
uchwała z dnia 29 listopada 2001 roku, z tym, �e wprowadzono korekty wynikaj�ce z 
faktu, �e w obecnym stanie prawnym mo�liwe jest dokonywanie przez rad� wył�cznie 
zwolnie� przedmiotowych. Zrezygnowano tak�e z obni�enia stawki podatku dla 
emerytów i rencistów poniewa�, zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem s�dów 
administracyjnych, zabieg taki nie jest zwolnieniem a ulg� podatkow�, do stosowania 
której rada gminy nie ma kompetencji. 

 
Maj�c na uwadze powy�sze podj�cie stosownej uchwały jest w pełni zasadne. 
 


