
Sprawa: Opłata od posiadania psów

Miejsce złożenia dokumentów:

Godziny otwarcia:

Numery kontaktowe:

e-mail:

Urząd Miejski w Skarszewach 
Plac Gen. J. Hallera 18, 83-250 Skarszewy

poniedziałek 7:30 - 15:30
wtorek 7:30 - 15:30
środa 7:30 - 17:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 7:30 - 15:30

tel: 58 588 22 01
tel: 58 588 22 02

skarszewy@skarszewy.pl

Opis ogólny: Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie 
psa, a wygasa z końcem miesiąca, w którym istniały okoliczności 
uzasadniające istnienie obowiązku opłaty.

Zwolnienia ustawowe:
- Dla osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności - z tytułu
posiadania jednego psa;

-  Dla  osób  w  wieku  powyżej  65  lat  prowadzących  samodzielnie
gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

-  Dla  podatników  podatku  rolnego  od  gospodarstw  rolnych  -  z  tytułu
posiadania nie więcej niż dwóch psów.

Stawki:
- 55,00 zł od jednego psa uznanego zgodnie z obowiązującymi przepisami 
za należącego do rasy psów niebezpiecznych;
- 40,00 zł od każdego posiadanego psa.

Podstawa prawna:
-  Ustawa  z  dnia  12  stycznia  1991  r.  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych
(Dz.U. 2017 r. poz. 1785 ze zm.);
- Uchwała Nr XXIV/202/2012 Rady Miejskiej  w Skarszewach z dnia 29
października 2012 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów na
obszarze  gminy  Skarszewy  (Dz.  Urz.  Woj.  Pomorskiego  z  2014  r.
poz.3608) http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/#/legalact/2012/3608/
 

Opłaty: Opłata  od  posiadania  psa  jest  płatna  w  terminie  do  15  maja roku
podatkowego na numer konta 81834000010100014320000005 utworzony
w Banku Spółdzielczym w Skarszewach.



Uwagi: Za rejestrację psów oraz pobór opłaty w drodze inkasa odpowiedzialni są:
- Spółdzielnia Mieszkaniowo Lokatorsko-Własnościowa „Skarszewianka”
– teren Os. Gen. Sikorskiego w Skarszewach;
- Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. – pozostały teren miasta
Skarszewy;
- Sołtysi poszczególnych wsi – obszar wiejski.

Stanowisko odpowiedzialne za 
wykonanie czynności:

Szczegółowe  informacje  udzielane  są  w  Wydziale  Finansowym Urzędu
Miejskiego w Skarszewach Plac Gen. Hallera 18 83-250 Skarszewy, pokój
nr 10. 
Tel. 58 588 22 01 wew. 50


