
UCHWAŁA Nr 809 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 31 października 2018 roku 

w sprawie wprowadzenia 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 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 18 a, 

art. 19 pkt 1 lit. „f” oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

 

§  1. 

Wprowadza się roczną opłatę od posiadania psów w wysokości: 

1. 60,00 zł od każdego psa nieposiadającego wszczepionego identyfikatora w postaci 

czipa, 

2. 30,00 zł od psa mającego wszczepiony identyfikator w postaci czipa przed 1 stycznia 

2019 r. 

 

§ 2. 

Opłata płatna jest bez wezwania na rachunek Urzędu Miejskiego w Koninie do końca 

miesiąca kwietnia roku podatkowego. Jeżeli obowiązek uiszczania opłaty powstał lub wygasł 

w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których 

istniał obowiązek jej uiszczania i płatna jest w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku 

uiszczania opłaty. 

 

§ 3. 

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. 

 

§ 4. 

Zwalnia z opłaty: 

1. posiadanie psów z wszczepionym identyfikatorem w postaci czipa jednorazowo 

w danym roku, w którym przeprowadzono czipowanie, 

2. posiadanie psów wziętych ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Koninie.  

 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 6. 

Traci moc Uchwała Nr 577 Rady Miasta Konina z dnia 25 października 2017 roku w sprawie 

wprowadzenia opłaty od posiadania psów. 

 

§ 7. 

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

/-/Wiesław Steinke 


