Uchwała Nr XVII/121/03
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 28 listopada 2003 roku
w sprawie: wysokości stawek podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity z 2001roku , Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 13
i art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst
jednolity z 2002 roku , Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.)

uchwala się , co następuje:
§1
1) Ustala się roczną stawkę od posiadania psów w wysokości 35,00 zł od jednego psa.
2) Podatek płatny jest z góry bez wezwania do 31 marca każdego roku, a w przypadku
powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku – w terminie 14 dni od dnia
powstania tego obowiązku.
§2
1) Zwalnia się z podatku od posiadania psa utrzymywanego w celu pilnowania
gospodarstwa domowego na terenie wiejskim – od jednego psa
2) Od jednego psa stosuje się ulgę w wysokości 50% stawki określonej w § 1 pkt 1
utrzymywanego w celu pilnowania gospodarstwa domowego prowadzonego przez
emerytów i rencistów, których głównym źródłem utrzymania jest renta lub emerytura
§3
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
c) w budynkach będących własnością prywatną-inkasenci
tj . - Jarosław Jankowski
- Hubert Makiełła
2) na terenie wiejskim-sołtysi
§4
1) Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa
2) Określa się następujących inkasentów:
a) na terenie miasta – kasa Urzędu lub wyznaczeni inkasenci
tj. – Jarosław Jankowski
- Hubert Makiełła
b) na terenie wiejskim-sołtysi
3) Inkasenci wymienieni w pkt. 2 otrzymują za inkaso podatku od posiadania psów
wynagrodzenie w wysokości 10% kwoty zainkasowanej.

§5

Podatek można również regulować bezpośrednio w kasie Urzędu lub przelewem na konto
bankowe.

§6
Traci moc uchwała Nr IV/15/02 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 5 grudnia 2002 roku w
sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów.
§7
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.
§8
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/ Jerzy Skrzypczyński

