
UCHWAŁA NR XIV/82/2003 Rady Miejskiej w Brzesku 
 
 
w sprawie podatku od posiadania psów 
 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity : Dz.U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1591 z późniejszymi zmianami/, art.14 pkt.1, 2 i 4 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst jednolity : Dz.U. z 2002 
r. Nr 9, poz.84 z późniejszymi zmianami/ oraz obwieszczenia Ministra Finansów 
z dnia 31 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek 
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /"Monitor Polski" Nr 51, poz.804/, 
Rada Miejska w Brzesku uchwala, co następuje : 

§ 1 
 
 
Na terenie Gminy Brzesko ustala się podatek od posiadania psów w wysokości 
16 zł. od każdego psa rocznie. 

§ 2 
 
 
1. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od posiadania psów powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca, w którym pies został nabyty, a wygasa z końcem 
miesiąca, w którym ustały okoliczności posiadania. 
2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, 
podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których 
istniał obowiązek podatkowy. 
3. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 30 kwietnia 
każdego roku, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku 
w terminie 14 dni od zaistnienia tego obowiązku. 
4. Podatek od posiadania psów płatny jest na bieżący rachunek bankowy Urzędu 
Miejskiego w Brzesku i u sołtysów wsi. 

§ 3 
 
 
Niezależnie od zwolnień określonych w art.13 ust.2 ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych zwalnia się od podatku od posiadania psów : 
1. posiadanie psa przez osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Brzesko, 
jeżeli zapłaciły podatek od posiadania psów za dany rok podatkowy w miejscu 
stałego zamieszkania. 
2. posiadanie szczeniąt do ukończenia przez nie 3  ch miesięcy. 
3. posiadanie jednego psa przez samotnie mieszkających rencistów i emerytów. 

§ 4 
 
 
Traci moc Uchwała Nr II/16/2002 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 4 grudnia 
2002 r. w sprawie podatku od posiadania psów. 

§ 5 
 
 



Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. 

§ 6 
 
 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w tym 
Dzienniku z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku. 
3. Uchwała podlega ponadto ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy. 

 
 


