
 
 

UCHWAŁA NR PR.0007.133.2020 
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie opłaty od posiadania psów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f oraz 
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1170 ze zm.), art. 2 ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) 

na wniosek Prezydenta Miasta 
Rada Miasta Ruda Śląska 

uchwala: 

§ 1. Niniejszą uchwałą: 

1) wprowadzić na terenie Miasta Ruda Śląska opłatę od posiadania psów; 

2) określić wysokość stawki opłaty od posiadania psów; 

3) określić zasady ustalania i poboru oraz termin płatności opłaty od posiadania psów; 

4) zarządzić pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określić inkasentów oraz wysokość 
wynagrodzenia za inkaso; 

5) określić zwolnienie z opłaty od posiadania psów. 

§ 2. Ustalić stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 70,00 zł od pierwszego i każdego 
następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną. 

§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku 
powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. 

2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, 
stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty. 

§ 4. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, 
w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

§ 5. W terminie do 14 dni od powstania/wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psów, 
podatnik obowiązany jest złożyć oświadczenie na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Zapłaty opłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta Ruda Śląska lub na rachunek bankowy Urzędu 
Miasta Ruda Śląska. 
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§ 7. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty w stosunku do 
posiadaczy psów zamieszkałych: 

1) w zasobach spółdzielni mieszkaniowych są: 

a) Rudzka Spółdzielnia Mieszkaniowa 

b) Międzyzakładowa Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Perspektywa” 

c) Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” 

2) w nieruchomościach zarządzanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

§ 8. Ustalić wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości brutto 10% od kwoty 
zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu. 

§ 9. 1. Inkasenci dokonują poboru opłaty na kwitariuszach przychodowych pobranych w Wydziale Budżetu 
Miasta Urzędu Miasta Ruda Śląska. Pobrane w danym miesiącu opłaty inkasenci przekazują do Urzędu Miasta 
Ruda Śląska do 15 dnia miesiąca następnego, natomiast ostateczne rozliczenie z tego tytułu wraz ze zwrotem 
bloczków kwitariuszy przychodowych winno nastąpić do końca kwietnia danego roku podatkowego. 

2. Szczegółowe zasady rozliczania przez inkasentów pobranej opłaty od posiadania psów oraz wypłaty 
wynagrodzenia za inkaso określa zarządzenie Prezydenta Miasta. 

§ 10. Osoby fizyczne, które do dnia 31 marca danego roku podatkowego nie uiszczą opłaty, bądź wejdą 
w posiadanie psa po tym terminie uiszczają opłatę w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu 
Miasta Ruda Śląska. 

§ 11. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w § 1 pkt 1 posiadanie psów nabytych ze schroniska dla zwierząt 
w Rudzie Śląskiej. 

§ 12. Traci moc uchwała Nr PR.0007.154.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19.09.2019 r. w sprawie 
opłaty od posiadania psów. 

§ 13. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Ruda Śląska. 

§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

   

Przewodnicząca Rady Miasta Ruda Śląska 
 
 

Aleksandra Skowronek 

 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) 
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów 
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa 
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa 
w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
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13.3  

 
Posiadacze psa 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
Imię i nazwisko 

PESEL ½__½__½__½__½__½__½__½__½__½__½__½ 
 
 
………………………………………………………………………………….…………………………… 
Imię i nazwisko 

PESEL ½__½__½__½__½__½__½__½__½__½__½__½ 

……………………………………………………………………………….……………………………… 
Adres zamieszkania 

………………………………………………………………………….…………………………………… 
Telefon* 

 

 
 
Ruda Śląska, dnia ………………………….. 
 
 
 
Prezydent Miasta 
Ruda Śląska 
 
plac Jana Pawła II 6 
41-709 Ruda Śląska 

OŚWIADCZENIE 
 

Oświadczam, że: ** 

□ Powstał dla mnie obowiązek podatkowy w opłacie od posiadania psów, w związku z nabyciem  …………………. 

psa/psów. Pies/psy został/y nabyty/e dnia …………………………… od ………………….…………………………………………………………. 

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

(imię i nazwisko poprzedniego właściciela wraz z adresem) 

□ Z dniem …………………………. wygasł dla mnie obowiązek podatkowy w opłacie od posiadania psów z tytułu 

posiadania ………….. psa/psów, z powodu ………………………….………………………………………………………………………………………… 

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

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

(w przypadku zmiany właściciela należy podać dane – imię, nazwisko, adres nowego posiadacza psa, w przypadku 

zgonu – przedłożyć dokument potwierdzający zgon zwierzęcia, w przypadku zmiany adresu zamieszkania – nowy 

adres) 

 

przysługuje mi zwolnienie z opłaty od posiadania psów gdyż: 

□ posiadam ………………… psa (psy) nabytego ze schroniska w Rudzie Śląskiej 

□ mam ukończone 65 lat i prowadzę samodzielnie gospodarstwo domowe od ………………………………  

□ jestem osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od dnia …………………………….. (należy przedłożyć orzeczenie 

dotyczące ustalenia niepełnosprawności)  

□ posiadam psa asystującego, jestem osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od dnia …………………………………… ( należy przedłożyć 

orzeczenie dotyczące ustalenia niepełnosprawności oraz certyfikat potwierdzający odbycie odpowiedniego 

szkolenia przez psa) 

□ jestem podatnikiem podatku rolnego od gospodarstw rolnych od dnia …………………………………………. (w przypadku 

posiadania gospodarstwa rolnego poza terenem Rudy Śląskiej należy przedłożyć decyzję ustalającą wymiar 

podatku rolnego na dany rok podatkowy) 

 

□ nie dotyczą mnie żadne z powyższych zwolnień. 

 

 

Załącznik do uchwały Nr PR.0007.133.2020
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 26 listopada 2020 r.
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Jestem świadom obowiązku powiadomienia Organu podatkowego o okolicznościach mających wpływ na wysokość 

zobowiązania podatkowego w terminie 14 dni od ich zajścia (np. sprzedaż, darowizna, zgon psa,  zmiana adresu 

zamieszkania posiadacza psa). 

Oświadczam, że znane mi są przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych 

niezgodnych z rzeczywistością. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 
41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną 
danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej iod@ruda-sl.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań Prezydenta Miasta Ruda Śląska, określonych przepisami 
prawa ustawy z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych, których dotyczy niniejsze oświadczenie. 
4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie 
przepisów prawa. 
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub 
w okresie wskazanym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być 
przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 
6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 
1) dostępu do treści swoich danych osobowych; 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3) usunięcia swoich danych osobowych; 
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; 
5) przenoszenia swoich danych osobowych, 
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych. 
7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje 
Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, a od 
momentu uchwalenia nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jeśli nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy 
mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa. 
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 
 
 

……………………………………………………………………… 
podpisy posiadaczy 

 
* dane podaję dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu z Urzędem Miasta Ruda Śląska w zakresie załatwianej sprawy 
**właściwe zakreślić  
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