
Uchwała Nr XV/100/07 

Rady Miejskiej  w Drezdenku 

z dnia 22 października 2007 roku 

  

w sprawie: opłaty od posiadania psów 

  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.               

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.18a ust. 1               

i art. 19 pkt 1 lit. „f” ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. 

U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)  

 

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości: 30zł od jednego psa. 

2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego,               

a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia 

powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia 

opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy,                  

w których istniał obowiązek jej zapłaty. 

3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa                

z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.  

  

§ 2. Wykazy właścicieli psów objętych obowiązkiem podatkowym sporządzają: 

1) na terenie miasta:  

a) w budynkach Spółdzielni Mieszkaniowej – administracja Spółdzielni 

b) w budynkach komunalnych – administracja PGKiM Sp. z o.o. 

2) na terenie wiejskim – sołtysi. 

 

§ 3. Podatek może być płatny także w kasie Urzędzie lub przelewem na konto bankowe. 

 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLII/363/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2005r. 

w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów.  

 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1.01.2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Uzasadnienie:  

  

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U.                      

z 2006r. Nr 121 poz. 844 z późń. zm.) Rada Miejska określa wysokość stawki opłaty od 

posiadania psów, a opłata ta nie może przekroczyć kwoty 100,00 zł na 2008rok. 

Nowelizacją niniejszej ustawy zniesiono podatek od posiadania psów, wprowadzając opłatę od 

posiadania psów – art.18a w/w ustawy.  

 

 


