
RADA MIEJSKA 

w Olsztynie
Nr VI)48)90 

Rady Miejskiej w Olsztynie 

z dnia 28 listopada 1990roku

UCHWAŁA

w sprawie podatku od posiadania psów*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt, 8 ustawy z dnia 

8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym (Dz.U.Nr 16, poz.95 

z oozn. zmianami) w związku z art. 12 ust 4 ustawy z dnia 

14 marca 1985r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.Nr 12, 
poz.50 ze zmianami z 1989r Dz.U.Nr 74, poz. 443) Rada Miejska 

w Olsztynie, uchwala co następuje:

x /

§ 1

Stawki roczne od posiadania psów wynoszą:

1) od posiadania pierwszego psa
2) od posiadania drugiego psa
3) od posiadania trzeciego 

i następnych psów

- 30.000.- zł
— 60.000.—zł

-120.000.- zł
§ 2

Podatek płatny jest z góry bez wezwania w terminie do 31 stycznia 

każdego roku lub w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiada
nie psa.

§ 3

Podatek pobiera się w połowie stawek, jeżeli dana osoba weszła 

w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§ 4

Poza zwolnieniami określonymi w art. 12 ustawy nie pobiera się 

podatku od posiadania psów:
1) utrzymywanych przez s^róży i dozorców w celu pilnowania mienia 

podmiotów gospodarczych,
2) utrzymywanych przez osoby czasowo przebywające na obszarze 

miasta Olsztyna, które opłaciły opłatę miejscową,
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3)szczeniąt do 8 tygodni.
§ 5

1. Podatek od posiadania psów pobierają:
- dla budynków stanowiących własność ofcéb fizycznych - jedno

stki organizacyjne najbliższe miejsca położenia tych 
budynków (ADM, Sp-nie Mieszk.t DOKP, 02OS)*

- dla pozostałych budynków mieszkalnych - administratorzy 

tych budynków.

2. Wyżej wymienieni poborcy podatku od posiadania psów odprowadzają
należność pa rzecz budżetu miasta w terminie - raz w miesiącu
do dnia 8 każdego miesiąca.
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3. Za pobór podatku od posiadania psów inkasentowi przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości 10 % sumy zainkasowanego podatku.
§ 6

Za niezgłoszenie do rejestracji posiadanego psa oraz nie uiszczenie 

należnej opłaty pobiera się odsetki za zwłokę, począwszy od dnia 

następnego po upływie terminu płatności za każdy dzień zwłoki.
Nie wypłacona w terminie należność zostanie ściągnięta w drodze 

egzekucji w myśl obowiązujących przepisów.
§ ?

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.

§ 8

Traci moc uchwała Nr YII)39)85 Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynie 

z dnia 28.XI*1985r w sprawie wysokości stawek podatku od posiada
nia psów (Dz.Urz., Woj. Olsztyńskiego Nr 12* poz. 239).
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§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 

od dnia 1 stycznia 1991r i podlega podaniu do publicznej 
wiadomości przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w jednostkach 

pobierających opłaty«

nPrzewo czący r Rady MlViskiej
cźMskimgr Rom;
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