
Uchwała nr XVII/290/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 8 grudnia 2003r. 

 
 
w sprawie określenia wysokości stawki, terminów płatności oraz zasad poboru podatku 
od posiadania psów obowiązujących w 2004r. na terenie miasta Katowice. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 14 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 
84 z późn. zmianami) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. 
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na 
rok 2004 (Monitor Polski Nr 51, poz. 802) 
 
 

Rada Miejska Katowic 
u c h w a l a  : 

 
 
§ 1. Określić wysokość rocznej stawki podatku od posiadania psów w kwocie 46,00zł za   

każdego psa. 
 
 
§ 2. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania jednorazowo (w terminie do dnia 

15 marca) lub w dwóch równych ratach: 
 
I rata do 15 marca 
II rata do 15 września 

 
 
§ 3. Podatek pobiera się w wysokości połowy stawki określonej w § 1, jeżeli osoba weszła w 

posiadanie psa po dniu 30 czerwca danego roku. 
 
 
§ 4. Podatek od posiadania psów płatny jest:  
 

a) w kasie urzędu 
b) za pośrednictwem poczty lub banku na właściwy rachunek gminy 
c) w drodze inkasa 

 
 
§ 5. Na inkasentów podatku od posiadania psów wyznaczyć: 
 

a) Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
b) Spółkę Mieszkaniową „Staszic” Spółka z o.o. w Katowicach. 

§ 6. Zobowiązać inkasentów do wpłacania podatku do dnia 30 każdego miesiąca, w którym 
podatek został pobrany. 
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§ 7. Ustalić wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysokości 10% 

zainkasowanej kwoty. 
 
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego.   
 
 
 
         Przewodniczący 
              Rady Miejskiej Katowic 
 
 
            Jerzy Forajter 
 
   
  



U z a s a d n i e n i e 
 
 
do projektu uchwały Rady Miejskiej Katowic w sprawie określenia wysokości stawki podatku 
od posiadania psów obowiązującej w 2004r. na terenie miasta Katowice. 

 
Zgodnie z art. 14 pkt 1) ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zmianami) rada miejska ustala wysokość podatku od 
posiadania psów. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 31 października 
2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach 
lokalnych górna granica podatku od jednego psa nie może przekroczyć w 2004 roku 50,30zł. 
Proponuje się ustalić roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 46,00zł z 
uwagi na zaplanowany dochód z tego tytułu w wysokości 200.000,00zł oraz aby właściciele 
psów zrekompensowali ponoszone przez miasto opłaty sanitarne i porządkowe związane 
z psami. W stosunku do 2003 roku stawka wzrośnie o 1,00zł, tj. 2,22%. Zgodnie z 
Komunikatem Prezesa GUS wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych 
w okresie pierwszych trzech kwartałów 2003r. w stosunku do cen towarów i usług 
konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2002r. wynosi 0,6%. 
Nie proponuje się żadnych dodatkowych zwolnień, jedynie ustawowe. Wszystkie zwolnienia 
ustawowe wzięto pod uwagę przy kalkulacji dochodów. 
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