
UCHWAŁA NR LVII/522/2022 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 24 października 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia stawki i zasad 
poboru tej opłaty 

Na podstawie art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i 1512) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów. 

§ 2. 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 66 zł od 
jednego psa. 

2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania, w terminie do 30 czerwca, 
a w przypadku powstania obowiązku opłaty w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia 
powstania tego obowiązku. 

3. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku opłaty w ciągu roku, opłatę 
ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek. 

4. Obowiązek opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa i wygasa z końcem miesiąca, 
w którym ustały te okoliczności. 

5. Okoliczności określone w ust. 4 podlegają zgłoszeniu organowi podatkowemu 
w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia. 

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa. 
2. Inkasentów opłaty, o której mowa w ust. 1, określa załącznik do uchwały. 
3. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 12% opłaty od posiadania psów 

pobranej przez inkasenta. 

§ 4. 1. Zwalnia się od opłaty, o której mowa w § 1, posiadanie psów nabytych 
w schronisku dla zwierząt na terenie Inowrocławia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje opłatę od posiadania psów za 
pierwsze 12 miesięcy od nabycia psa w schronisku dla zwierząt. 

3. Dokumentem uprawniającym do zwolnienia od opłaty od posiadania psów jest 
zaświadczenie wystawione przez prowadzącego schronisko dla zwierząt. 

§ 5. Traci moc uchwała nr XXVI/363/2008 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
26 listopada 2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia 
stawek i zasad poboru tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego Nr 165, poz. 2648, 
z 2009 r. Nr 13, poz. 291, Nr 60, poz. 1228, Nr 114, poz. 1897, z 2010 r. Nr 173, 
poz. 2213 oraz z 2012 r. poz. 2). 

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty oraz w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Inowrocławia 

 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Załącznik do uchwały Nr LVII/522/2022 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 24 października 2022 r. 

Inkasenci opłaty od posiadania psów 

1. lek. wet. Wojciech Grochowina, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 
- Przychodnia Weterynaryjna VETINO Wojciech Grochowina; 

2. lek. wet. Grzegorz Siekaniec, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 
- Przychodnia Weterynaryjna VETINO Grzegorz Siekaniec; 

3. lek. wet. Anna Biegała, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 
- Anna Biegała Przychodnia Weterynaryjna; 

4. lek. wet. Wiesław Borkowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą 
- Wiesław Borkowski Gabinet Weterynaryjny Wiesław Borkowski Lekarz 

Weterynarii; 
5. lek. wet. Marta Bednarek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą 

- Marta Bednarek Przychodnia Weterynaryjna " Cztery Łapy" Marta Bednarek; 
6. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu. 
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Uzasadnienie do uchwały Nr LVII/522/2022 
Rady Miejskiej Inowrocławia 
z dnia 24 października 2022 r. 

Zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452, ze zm.), rada gminy może wprowadzić opłatę od 
posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. 

Przepis art. 19 pkt 1 lit. f ww. ustawy stanowi, że rada gminy, w drodze uchwały, 
określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłat określonych 
w ustawie, z tym że stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć górnej granicy 
stawki ogłoszonej przez Ministra Finansów. Na rok 2023 wynosi ona 150,93 zł rocznie od 
jednego psa, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. poz. 731). 

Ponadto, na podstawie art. 19 pkt 2 i pkt 3 ww. ustawy, rada gminy może zarządzić 
pobór opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso, 
a także może wprowadzać inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat 
lokalnych. 

Przedmiotowa uchwała nie zmienia wysokości stawki opłaty od posiadania psów. 
Utrzymuje dotąd obowiązujące terminy płatności i zwolnienie od opłaty. Ma na celu przede 
wszystkim uaktualnienie określenia inkasentów opłaty od posiadania psów. 

Mając powyższe na względzie  wywołanie  uchwały jest uzasadnione. 

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
(art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie 
z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) jest objęta jej nadzorem. 

Uchwała jest aktem prawa miejscowego. Podlega ogłoszeniu w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym (art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych). 

 Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty 
od posiadania psów oraz ustalenia stawki i zasad poboru tej opłaty. 

Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych obecnych na sesji. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 16  radnych, głosy przeciwne - 2, wstrzymujących się - 1. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Inowrocławia 

 
 

Tomasz Marcinkowski 
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