
OPŁATA OD POSIADANIA PSA 

 

Właściciel psa w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa ma obowiązek zgłosić jego posiadanie w 
Urzędzie Miejskim w Strzyżowie (pok. Nr 1) przedkładając dowód osobisty celem naniesienia do 
ewidencji oraz uiścić opłatę od posiadania psa, której wysokość zgodnie z podjętą uchwałą Rady 
Miejskiej w Strzyżowie nr XIII/111/11 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości 
opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Strzyżów wynosi: 
 

 30,00 zł od posiadania jednego psa, 

 25,00 zł od każdego następnego psa. 
 

 
1. Termin i miejsce załatwienia sprawy 

Opłata od posiadania psów jest płatna z góry, bez wezwania do dnia 30 kwietnia roku podatkowego, a 
w przypadku nabycia psa po tym terminie, w ciągu 14 dni od daty nabycia.  
Opłatę należy wnosić:  

 w kasie Urzędu Miejskiego w Strzyżowie 
                    ul. Przecławczyka 5 
                    38 – 100 Strzyżów 

     w godzinach: poniedziałek: 8:15–17:15  
                              wtorek – piątek: w godz. 7:30–14:45  

 lub na konto: BS Strzyżów 82 9168 0004 0000 0390 2000 0010. 
 
 
2. Zwolnienia z opłaty od posiadania psów 

 członków personelu przedstawicielstw  dyplomatycznych i  urzędów  konsularnych 
oraz  innych  osób  zrównanych  z  nimi  na  podstawie  ustaw, umów lub zwyczajów 
międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  -  pod warunkiem wzajemności, 

 osób zaliczanych do znacznego stopnia  niepełnosprawności w rozumieniu  przepisów o  rehabilitacji 
zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania jednego 
psa, 

 osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z tytułu posiadania  psa 
asystującego.  

 osób w wieku powyżej  65 lat  prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe  -  z tytułu 
posiadania jednego psa, 

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

 
W celu zgłoszenia uprawnień do skorzystania ze zwolnień z opłaty od posiadania psa należy 
w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie, ul. Przecławczyka 5, 38-100 Strzyżów (pok. Nr 1) przedłożyć 
następujące dokumenty: 
  
Osoby przynależące do grupy o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powinny 
przedstawić: 



 wypełnione oświadczenie złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu 
karnego za składanie fałszywych zeznań (do pobrania poniżej) bądź oświadczenie napisane 
odręcznie, 

 orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 

 dowód osobisty właściciela psa, 
  
Osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa asystującego powinny przedstawić:  
 

 wypełnione oświadczenie złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu 
karnego za składanie fałszywych zeznań (do pobrania poniżej) bądź oświadczenie napisane 
odręcznie, 

 certyfikat potwierdzający status psa asystującego, wydany przez podmiot prowadzący szkolenie 
psów asystujących, znajdujący się w rejestrze podmiotów uprawnionych do wydawania 
certyfikatów, 

 dowód osobisty właściciela psa, 
  
Osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe powinny 
przedstawić:  
 

 wypełnione oświadczenie złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu 
karnego za składanie fałszywych zeznań (do pobrania poniżej) bądź oświadczenie napisane 
odręcznie, 

 dowód osobisty właściciela psa, 
  
Podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych powinni przedstawić:  
 

 wypełnione oświadczenie złożone pod groźbą odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu 
karnego za składanie fałszywych zeznań (do pobrania poniżej) bądź oświadczenie napisane 
odręcznie, 

 decyzję w sprawie podatku rolnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego opłacanego przez 
właściciela psa, 

 dowód osobisty właściciela psa, 
  
 
3. Skutki nieopłacenie w terminie opłaty od posiadania psów oraz tryb odwoławczy 

Od niewpłaconej w terminie opłaty od posiadania psa pobiera się odsetki za zwłokę, począwszy od dnia 
następnego po upływie terminu płatności. Niewpłacona w terminie opłata od posiadania psa zostanie 
ściągnięta przymusowo wraz z kosztami w myśl obowiązujących przepisów.  

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Rzeszowie za pośrednictwem tutejszego organu podatkowego w terminie 14 dni od daty doręczenia 
decyzji. 

 

4. Inne informacje 

W przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty od 
posiadania psów, należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Strzyżowie (pok. nr 1) w ciągu 14 dni od dnia 
wystąpienia takich okoliczności zaświadczenie od lekarza weterynarii lub oświadczenie spisane pod 
odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań celem wykreślenia z ewidencji. 

 



 
 
 

5. Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz.613 ze zm.), 

 Uchwała Nr XIII/111/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia 
wysokości opłaty od posiadania psów. 

 
 
  
W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku zapłaty 
opłaty od posiadania psów, należy powiadomić tut. urząd w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych 
okoliczności. 
 
 
 

6.  Załączniki dodatkowe  

 Oświadczenie o nie posiadaniu psa. 

 Oświadczenie o zwolnieniu z opłaty od posiadania psa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



……………………………………                                                        ……………………………………………... 

  (Miejscowość, data) 

(Imię i nazwisko właściciela psa) 

…………………………………… 

(Ulica i nr domu/nr mieszkania – Adres zamieszkania) 

…………………………………… 

(Kod pocztowy , Miejscowość) 

…………………………………… 

( Nr telefonu)                                                                                 

          Burmistrz Strzyżowa 

                                                                                                     ul. Przecławczyka 5 

                                                                                                      38-100 Strzyżów 

     

OŚWIADCZENIE  

O ZWOLNIENIU Z OPŁATY OD POSIADANIA PSA 

 
Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2015 r. poz. 613 ze zm.)  

w związku z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  

(Dz.U.2016 r. poz. 716 ze zm.) w sprawie opłaty od posiadania psów świadomy/a odpowiedzialności karnej  

z art.233 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań oświadczam, że nie podlegam obowiązkowi zapłaty opłaty od 

posiadania psów na podstawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wyżej cytowanych-art.18a ust.2 

pkt……………………………………………………………………………………………………............................................ 

Do oświadczenia przedkładam: 

………………………………………………………………………………………………….....................................................

............................................................................................ .............................................................................................................  

W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku zapłaty opłaty od posiadania psów, 

zobowiązuje się powiadomić tut. urząd w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.  

 

 

 

 

…………………………………… 

podpis składającego oświadczenie  

Artykuł 18a ust.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych brzmi: 

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od: 

1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na 

podstawie ustaw, umów, lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu 

stałego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej –pod warunkiem wzajemności; 

2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa; 

2a)osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U.2008r. Nr14,poz.92 i Nr 223, poz.1463)- z tytułu posiadania psa asystującego,1 

3)osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe- z tytułu posiadania jednego psa2 

4)podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych- z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.3 

                                                           
1 Pies asystujący- odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, w szczególności pies przewodnik osoby niewidomej lub 

niedowidzącej, również pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia uczestnictwo w życiu społecznym; 
2 Samodzielne  prowadzenie gospodarstwa domowego- oznacza fakt prowadzenia tego gospodarstwa czyli utrzymywania się w sensie 
finansowym” pojedynczo”, nie zaś przez więcej osób, w tym np. małżeństwo. „Samodzielnie” nie może bowiem oznaczać „wraz z kimś”, czy 

też „wspólnie z inną osobą”. Określenia te bowiem wzajemnie się wykluczają. Zwolnienie może więc dotyczyć zarówno starszych samotnych 
osób, jak również osób mających na utrzymaniu inne „ niesamodzielne osoby”- pod warunkiem , że osoby te nie mają własnego źródła 

dochodów; 
3 Za gospodarstwo rolne-zgodnie z ustawą o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984r.(Dz.U.2013r. poz.1381 z pózn.zm.) uważa się obszar 

gruntów (sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, 
z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza) o łącznej powierzchni przekraczającej 

1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiący własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej , osoby prawnej albo jednostki 

organizacyjnej , w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



……………………………………                                                      ……………………………………………... 

(Miejscowość, data) 

(Imię i nazwisko właściciela psa) 

…………………………………… 

(Ulica i nr domu/nr mieszkania – adres zamieszkania) 

……………………………………. 

(Kod pocztowy ,Miejscowość) 

…………………………………… 

( Nr telefonu) 

 

 

Burmistrz Strzyżowa 

ul. Przecławczyka 5 

38-100 Strzyżów 

 

     

OŚWIADCZENIE 

O NIE POSIADANIU PSA 

 

 
Zgodnie z art.180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-  Ordynacja podatkowa (Dz.U.2015 r. poz.613 ze zm.)  

w związku z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych  

( Dz.U.2016 r. poz. 716 ze zm.) w sprawie opłaty od posiadania psów świadomy/a odpowiedzialności karnej 

 z art.233 Kodeksu karnego za składanie fałszywych zeznań: 

Oświadczam, że  w miesiącu ……………………roku ………………..4 

o utraciłem (am) psa 

Przyczyny utraty psa………………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

o pies zmienił właściciela 

Dane nowego właściciela psa………………………………………………………………………………………. 

.……………………………………………………………………………………………………………………… 

o zmieniłem (am) miejsce zamieszkania wraz z psem  

Nowy adres zamieszkania:…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Do oświadczenia przedkładam……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

W związku z przedłożonym oświadczeniem wnoszę o wykreślenie z ewidencji płatników. 

W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku zapłaty  opłaty od 

posiadania psów, zobowiązuję się powiadomić tut. urząd w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności. 

                                                .………….……………………….. 

podpis składającego oświadczenie  

 

                                                           

 
4 Właściwe zakreślić. 


