
RADA MIEJSKA 

w Olszłynie

lir XXVI/Z9S/Ç5UCHWAŁA

Rady Ujejskiej w Olsztynie

z dnia 27 I istcpada 19S5 r-

w sprawie pcdattu cd posiadania psów.

14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 nokuSa podstawie ant.

31 z późn.zm./o podatkach, i opłatach, lokalnych /Dz.U. Nn 9 poz.

co następuje:OlsztynieMiej ska uchwal aRada w

§ 1

Roczna stawka podatku od posiadania psów wynosi 22,86 zł za

jednego psa.

§ 2

Zwalnia się od podatku od posiadania psów właścicieli szczeniąt

do 8 tygodni.

§ 3

emenytami lub nencistami, nieWłaścicie1e psów, będący

powołanejwymienieni w ant. ustawy,13 ust. 2 pkt 3

pnowadzący samodzielne gospodanstwo domowe, opłacają podatek od

posiadania psów w wysokości 11,00 zł za jednego psa w

gospodanstwie domowym. Za każdego następnego psa kwotę

ustaloną w § 1.

§ 4

Podatek pobiena się w połowie stawek, jeżeli dana osoba weszła w

posiadanie psa po dniu 30 czenwca noku podatkowego.
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§ 5

Podatek płatny jest z góry, bez wezwania, w terminie <io 3i marca 

roku podatkowego lub w ciągu dwóch tygodni od daty wejścia w 

posiadanie psa.

§ a

Podatek od posiadania psów uiszcza się w najbliżej położonej 

jednostce administrującej zasobami mieszkaniowymi, takimi jaki 

Zakład Budynków Komunalnych, Garnizonowa Administracja Mieszkań, 

Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja PKP, "Storni1-Olsatyn" 

S.A. lub w kasie urzędu Miasta w Olsztynie.

§ T

poborcy podatku od posiadania psów, odprowadzają1. inkasenci

pobraną należność w całości na rachunek budżetu miasta w 

następujących terminiach: 

i. do lo kwietnia,

£. do lO lipca,

3. do lO października,

4. do 19 grudnia.

£. za pobór podatku od posiadania psów inkasentowi przysługuje 

wynagrodzenie w wysokości ioZ sumy zainkasowanego podatku.

§ a

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.
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§ s

Traci moc uchwała Nr XVTII/19E/95 Rady Miejskiej w Olsztynie 

z dnia £6 grudnia 1995 roku w sprawie podatku od posiadania 

psów.

§ »o

wcbodsi w życie z dniem oi stycznia 1997 roku i podlega 

ogłoszeniu w formie obwieszczenia na tablicy urzędowych, ogłoszeń 

Urzędu Miasta w Olsztynie oraz w prasie lokalnej.

Uchwał a

Przewodniczący 

Rady Miejskiej

Bogdan


