
 
 

UCHWAŁA NR XXVIII/153/2020 
RADY MIASTA WŁOCŁAWEK 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                      
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M. P. 
z 2020, poz. 673)uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Miasto Włocławek opłatę od posiadania psów. 

§ 2. Określa się stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 50,00 zł rocznie od jednego psa. 

§ 3. Opłata od posiadania psów jest płatna bez wezwania jednorazowo w terminie do dnia 31 marca danego 
roku, a w przypadku powstania obowiązku po tym dniu w terminie 14 dni od powstania tego obowiązku. 

§ 4. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów powstanie po dniu 30 czerwca danego roku, 
stawkę opłaty obniża się o 50 %. 

§ 5. Zwalnia się od opłaty od posiadania psów, bezdomne psy przejęte ze schroniska dla zwierząt. 
Zwolnienie obowiązuje w roku przejęcia oraz w roku następnym. 

§ 6. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa i określa wynagrodzenia za inkaso                               
w wysokości 30% dla osób prawnych i 10% dla osób fizycznych pobranej opłaty. Określa się następujących 
inkasentów: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Południe”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zazamcze”, Włocławska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ursus”, Młodzieżowa Międzyzakładowa 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Leśna Polana”, Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Zrzeszeni”, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Wrzos”, Schronisko dla Zwierząt, Lokalne Zrzeszenie Właścicieli 
Nieruchomości i jednostki administrujące pozostałymi zasobami mieszkaniowymi, jak również inspektorzy ds. 
obsługi kasowej Urzędu Miasta Włocławek. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Włocławek. 

§ 8. Traci moc uchwała Nr 92/XXIII/2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 października 2008 r. 
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2008 r. Nr 148, poz. 2265). 

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 8 grudnia 2020 r.

Poz. 6233



2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Włocławek. 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Stanisław Wawrzonkoski 
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