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OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW WPO 05 
 

Wymagane wnioski 
Nie są wymagane 

Wymagane załączniki 
Nie są wymagane 

Opłaty 
Stawka wprowadzonej od 01.01.2008 r. przez Radę Miasta Otwocka opłaty od posiadania psów 
wynosi 12 zł rocznie od każdego posiadanego psa. 

Dokumenty do wglądu 
Nie są wymagane 
Jednostka odpowiedzialna 
Wydział Podatków i Opłat (22 779 20 01, w. 182) e mail: wpo@otwock.pl  
Pn. 800 1800, Wt. – Pt.800 1600

 

Sposób załatwienia 
Opłata w kasie w Urzędzie Miasta lub na rachunek bankowy 
Termin załatwienia 

1. Bez zbędnej zwłoki. 
2. Do 1 miesiąca. 
3. Do 2 miesięcy sprawy szczególnie skomplikowane. 

Tryb odwoławczy 
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w 
sprawie określenia zobowiązania z tytułu opłaty od posiadania psów, za pośrednictwem organu, który 
wydał decyzję 

Opłata za odwołanie 
brak 
Uwagi 

1. Opłatę od posiadania psów pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. 
2. Opłatę od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do 31 stycznia każdego roku 

lub w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających pobór tej opłaty. 
3. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności 

uzasadniające ten obowiązek. 
4. Zwolnienia z obowiązku uiszczania opłaty określa ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. 

Rada Miasta może wprowadzić w drodze uchwały inne zwolnienia przedmiotowe. 

Podstawa prawna 
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 

r. poz. 1785 ze zm.). 
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 201 

ze zm.). 
3.  Uchwała Nr XVII/94/07 z dnia 20 listopada 2007 roku Rady Miasta Otwocka w sprawie 

wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia stawek tej opłaty oraz określenia zasad 
ustalania i poboru oraz terminów płatności (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z dnia 14 
grudnia 2007 r. Nr 260 , poz. 8489). 
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