
UCHWAŁA NR LIX/409/22 
RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 26 października 2022 r. 

w sprawie opłaty od posiadania psów 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn.zm) 
Rada Miejska w Byczynie  uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Byczyna opłatę od posiadania psów, określa zasady  
ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty. 

§ 2. Stawka roczna opłaty od posiadania psów wynosi 50,00 zł od jednego psa posiadanego 
przez osobę fizyczną. 

§ 3. 1  Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo, bez wezwania w terminie do 
31 marca roku podatkowego. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku 
podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek 
jej uiszczenia i płatna jest w terminie 14 dni od daty powstania tego obowiązku. 

2.  Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa, a wygasa z końcem miesiąca, 
w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie obowiązku uiszczenia opłaty. 

3.  O okolicznościach powodujących powstanie, wygaśnięcie lub zwolnienie z obowiązku 
uiszczenia opłaty, określonej w ust. 1 i 2, podatnik zawiadamia pisemnie, w terminie 14 dni od 
zdarzenia wpływającego na obowiązek uiszczenia opłaty. 

§ 4. Opłata od posiadania psów płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 
w Byczynie Nr 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVII/203/12 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r. poz.1658). 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi 
w życie od dnia 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Byczynie 

 
 

Urszula Bilińska 
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