UCHWAŁA NR XXXVII/277/09
RADY MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ
z dnia 12 listopada 2009 roku
w sprawie ustalenia stawek opłaty 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 ze zmianami) oraz art. 18a, art. 19 ust. 1 lit. f)
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr
121 poz. 844 ze zmianami), uchwala się co następuje:
§ 1. Obowiązek uiszczenia opłaty ciąży na osobach fizycznych zamieszkałych na obszarze
Miasta Kostrzyn nad Odrą i posiadających psy.
§ 2. 1. Ustala się opłatę od każdego psa w wysokości:
a) 38,00 zł - w budownictwie jednorodzinnym niestanowiącym indywidualnego
gospodarstwa rolnego,
b) 57,00 zł - w budownictwie wielorodzinnym.
2. Ustala się opłatę w wysokości 24,00 zł od jednego psa, którego posiadaczem jest emeryt
lub rencista.
§ 3.1. Oprócz zwolnień przewidzianych w art. 18a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych, nie pobiera się opłaty, o której mowa w § 2:
a) od właścicieli szczeniąt do 12 tygodnia życia,
b) od właścicieli psów wziętych ze schroniska.
2. W celu uzyskania zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 lit. b), posiadacz psa winien
okazać dokument potwierdzający ten fakt, wystawiony przez administratora schroniska.
Zwolnienie stosuje się przez okres dwóch lat podatkowych poczynając od roku, w którym
osoba stała się posiadaczem psa.
§ 4. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty wygasa z końcem roku, w którym ustały okoliczności
uzasadniające istnienie tego obowiązku.
2. Opłata od posiadania psów płatna 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, uiszcza
opłatę w wysokości połowy stawki określonej w § 2.
§ 5. Do wymiaru, poboru i egzekucji opłaty wprowadzonej niniejszą uchwałą mają
zastosowanie przepisy w sprawie wymiaru i egzekucji zobowiązań podatkowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kostrzyn nad Odrą.
§ 7. Uchyla się Uchwałę Nr XXV/194/08 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 6 listopada
2008 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty 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 2010 roku.
Przewodniczący Rady Miasta
Marek Tatarewicz

