
  
KARTA USŁUG  

Urząd Miejski w Chojnowie 
Pl. Zamkowy 1, 59-225 Chojnów 
tel. 76 81 88 285, fax. 76 81 87 515 
e-mail: HTUurzad.miejski@chojnow.euUT H 
www.chojnow.eu    bip.chojnow.net.pl  
Godziny otwarcia:  
poniedziałek, środa, czwartek - 7.30  - 15.30 
wtorek 7.30 – 16.30 
piątek 7.30  - 14.30 

  
  
Nazwa usługi:    

WYDANIE DECYZJI OKREŚLAJĄCEJ WYSOKOŚĆ OPŁATY OD  
POSIADANIA PSÓW DLA OSÓB FIZYCZNYCH   

  
Miejsce załatwienia sprawy:  

Urząd Miejski w Chojnowie, Pl. Zamkowy 1 
Wydział Finansowo - Budżetowy, pok. Nr 2A 
tel. (76) 81 88 463 wew.114.  

  
Sposób załatwienia sprawy:  

Decyzja.  
  
Wymagane dokumenty:  

Pisemne zgłoszenie o posiadaniu psa lub inne dowody mające wpływ na 
zasadność i wysokość opodatkowania opłatą od posiadania psów.  

  
Opłaty:  

Brak opłat.  

  
Czas załatwienia sprawy:  

W sprawach wszczętych z urzędu w sprawie określenia wysokości 
zobowiązania podatkowego w opłacie od posiadania psów - do jednego 
miesiąca, a w przypadkach skomplikowanych do dwóch miesięcy.  
O każdym braku możliwości załatwienia sprawy we właściwym terminie 
organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny 
niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.  

  
Tryb odwoławczy:  

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego  
Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem Burmistrza Miasta  
Chojnowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  
Brak opłat.  
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Podstawa prawna:  
Art. 21 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa  
(t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 201 ze zmianami), przepisy ustawy z dnia 12 
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 
1785), uchwała Nr LVI/232/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 września 
2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 października 2010r. Nr 192, poz. 
2906),   

  
Uwagi:  

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca 
zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu 
Miejskiego w Chojnowie.  
Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 31 marca danego 
roku podatkowego lub w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa,   
a w przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu 
roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby 
miesięcy, w którym istniał obowiązek.  

  


