
* Niepotrzebne skreślić 
** proszę wstawić „X” w odpowiednim kwadracie   
¹Samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego oznacza prowadzenie tego gospodarstwa bez pomocy finansowej inych osób. 
Zwolnienie może dotyczyć zarówno starszych samotnych osób, jak również osób mających na utrzymaniu inne „niesamodzielne” osoby – 
pod warunkiem, że osoby te nie mają własnego źródła utrzymania. 
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż przedmiotowe wyłączenie nie może mieć generalnie zastosowania do małżeństw, jeżeli 
oboje małżonkowie mają własne źródła utrzymania, nawet w przypadku, gdy oboje ukończyli wymagany wiek 65 lat 1 pies asystujący- 
odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, w szczególności pies przewodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej, również pies 
asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia aktywne uczestnictwo w życiu społecznym  
 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PSÓW 
 

Ja, ........................................................................................................... 
(imię i nazwisko składającego oświadczenie) 

zamieszkały/a w …………................................................................................ 
(dokładny adres) 

PESEL  .............................................. telefon….…........................................ 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego, który za 
składanie nieprawdziwych zeznań przewiduje karę pozbawienia wolności do 3 lat oraz 
zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia, 1997r. - Ordynacja podatkowa Dz. U. z 
2021 r. poz. 1540 z późn.zm.) w związku z art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) w sprawie 
opłaty od posiadania psów 

oświadczam, że posiadam psa/nie posiadam psa*: 
 
** 

1. Jednego psa 
 

  
 

2. Większą liczbę psów. 
Ile…………... 

 
  

 
Wnoszę o nie pobieranie ode mnie opłaty od posiadania psów, ponieważ**: 
 
 Ukończyłem/am 65 lat i prowadzę samodzielnie gospodarstwo domowe ¹ –   

z tytułu posiadania jednego psa.  
 
 Posiadam gospodarstwo rolne (pow. 1 ha), a psy są utrzymywane w celu 

pilnowania gospodarstwa rolnego – z tytułu posiadania nie więcej niż 
dwóch psów 

 
 Jestem osobą zaliczaną do znacznego stopnia niepełnosprawności  

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa 
(załączam kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności).  
   
 

……………………….…………..         ………………….…………………… 
Miejscowość i data    Podpis składającego oświadczenie 



 INFORMACJA: Termin płatności opłaty od posiadania psów – do 31 marca roku 
podatkowego bez wezwania organu podatkowego.  
Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa, a 
wygasa z końcem miesiąca, w którym istniały okoliczności uzasadniające ustanie 
obowiązku opłaty.  
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu informację w 
terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub 
wygaśnięcie obowiązku podatkowego w opłacie od posiadania psów.  
Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XXVII/203/12 RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE z 
dnia 25 października 2012 r. w sprawie opłaty od posiadania psów  
(Dz.U.z 20212r. Poz. 1658) 


