
UCHWAŁA NR L/663/12
RADY MIASTA KRAKOWA

z dnia 27 czerwca 2012 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Na terenie Krakowa wprowadza się opłatę od posiadania psów. 

2. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. 

3. Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 36 zł rocznie od jednego psa. 

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

2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 31 maja każdego roku. 

3. Jeżeli obowiązek uiszczania opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się 
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek uiszczania opłaty. Opłata płatna jest w terminie 
14 dni od daty powstania obowiązku uiszczania opłaty. 

§ 3. Od opłaty zwalnia się: 

1) posiadanie psów wziętych z krakowskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt, 

2) posiadanie psów trwale oznakowanych czipem/mikroprocesorem bądź tatuażem, pod warunkiem zgłoszenia 
i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty, 

3) posiadanie psów chirurgicznie wysterylizowanych lub wykastrowanych, pod warunkiem zgłoszenia 
i udokumentowania tego faktu inkasentowi opłaty, 

4) posiadanie psów do 8-go miesiąca życia. 

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa. 

2. Inkaso opłaty od posiadania psów powierza się Krakowskiemu Towarzystwu Opieki nad Zwierzętami 
w Krakowie. 

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 99% pobranej i wpłaconej kwoty. 

4. Inkasent jest obowiązany odprowadzić pobraną należność do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc 
poprzedni. 

5. Szczegółowe warunki inkasa zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy inkasentem a Gminą Miejską 
Kraków. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Krakowa 

Józef Pilch
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