Uchwała Nr XXVI/236/04
Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą
z dnia 14 grudnia 2004 roku
w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz
art.14 pkt. 1, 2, 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84, zmiany: z 2002 r. Nr 200 poz. 1683, z
2003 r. Nr 96 poz. 874, Nr 110 poz. 1039, Nr 188 poz. 1840, Nr 200 poz. 1953, Nr 203
poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 92 poz. 880 i 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz. 1291),
uchwala się co następuje:
§1
Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych zamieszkałych na obszarze
Miasta Kostrzyn nad Odrą i posiadających psy.
§2
1. Ustala się podatek od każdego psa w wysokości:
- 35 zł - w budownictwie jednorodzinnym niestanowiącym indywidualnego
gospodarstwa rolnego,
- 51 zł - w budownictwie wielorodzinnym.
2. Ustala się podatek w wysokości 21 zł od jednego psa, którego właścicielem jest
emeryt lub rencista.
3. Ustala się podatek w wysokości 49 zł od trzeciego psa i każdego następnego – w
indywidualnym gospodarstwie rolnym.
§3
Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 13 ust. 2 Ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych nie pobiera się podatku, o którym mowa w § 2 od szczeniąt do 12 tygodnia
życia.
§4
1. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem roku, w którym ustały okoliczności
uzasadniające istnienie tego obowiązku.
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2. Podatek od posiadania psów płatny jest do dnia 31 maja każdego roku lub w ciągu
14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa, bez wezwania do kasy lub na rachunek
Miasta Kostrzyn nad Odrą.
3. Osoba, która weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego,
opłaca podatek w wysokości połowy stawki określonej w § 2.
§5
Do wymiaru, poboru i egzekucji podatku wprowadzonego niniejszą uchwałą mają
zastosowania przepisy w sprawie wymiaru i egzekucji zobowiązań podatkowych.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§7
Uchyla się Uchwałę Nr XIV/126/03 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 11 grudnia
2003 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta
Maria Jasińska

