
RADA MIEJSKA 
w Olsziynie

UCHWAŁA NrXVHI/192/95 

Rady Miejskiej w Olsztynie 

z dnia 28 grudnia 1995r.

w sprawie podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 199 lr. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U.Nr 9 poz. 31 z późn. zm.) Rada Miejska w Olsztynie uchwala, co następuje:

§1

Roczna stawka podatku od posiadania psów wynosi 20,0 zł za jednego psa.

§2

Zwalnia się od posiadania psów, właścicieli szczeniąt do 8 tygodni.

§3

Właściciele psów, będący emerytami lub rencistami prowadzącymi samodzielne gospodarstwo 
domowe (z włączeniem emerytów i rencistów, o którym mowa w art. 13 ust.2 pkt 3 powołanej 
wyżej ustawy) opłacają podatek od posiadania psów w wysokości 10,0 zł za jednego psa 
w gospodarstwie domowym. Za każdego następnego psa - kwotę ustaloną w § 1.

§4

Podatek pobiera się w połowie stawek, jeżeli dana osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 
czerwca roku podatkowego.

§5

Podatek płatny jest z góry, bez wezwania, w terminie do dnia 31 marca roku podatkowego lub 
w ciągu dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.

§6

1. Podatek od posiadania psów uiszcza się w najbliżej położonej jednostce administrującej 
zasobami mieszkaniowymi, takimi jak: Zakład Budynków Komunalnych, Garnizonowa 
Administracja Mieszkań, Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja PKP, „Stomil - Olsztyn” 
S.A., lub w kasie Urzędu Miasta w Olsztynie.

2. Inkasenci podatku od posiadania psów wymienieni w ust. 1 odprowadzają pobraną należność na 
rzecz budżetu miasta w następujących terminach:



1. do 10 kwietnia
2. do 10 lipca
3. do 10 października
4. do 20 grudnia

3. Za pobór podatku od posiadania psów inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 
10% sumy zainkasowanego podatku.

§7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.

§8

Traci moc Uchwała Nr VII/63/94 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 28 grudnia 1994 roku 
w sprawie podatku od posiadania psów.

§9

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta.

Przewodniczący 
^JUdy -Miejskiej.
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