UCHWAŁA Nr XV/ 172 /2003
Rady Miejskiej w Iławie
z dnia 27 listopada 2003 r.

w sprawie podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. w
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, zm. w
2003 r. Nr 80, poz.717) oraz art. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 9, poz. 84, zm. w 2002 r. Nr
200, poz. 1683, zm. w 2003 r. Nr 110, poz. 1039 ), Rada Miejska w Iławie uchwala,
co następuje:

§1
1. Osoby fizyczne zamieszkujące w budynkach jednorodzinnych a posiadające psy
opłacają podatek od posiadania 1 psa w wysokości 40 zł rocznie.
2. Osoby fizyczne zamieszkujące w budynkach wielorodzinnych a posiadające psy
opłacają podatek od posiadania 1 psa w wysokości 50 zł rocznie.

§2
1. Posiadacz psa jest zobowiązany uiścić bez wezwania podatek w dwóch równych
ratach w następujących terminach:
- I rata do 30 kwietnia danego roku,
- II rata do 30września danego roku.
Jeśli obowiązek podatkowy powstał po tych terminach, podatek jest płatny
w ciągu 14 dni od daty nabycia psa.
2. Jeżeli obowiązek podatkowy wygasł w I połowie roku lub powstał w II połowie
roku, posiadacz psa uiszcza podatek w wysokości połowy stawki określonej
w §1.
3. O okolicznościach powodujących powstanie lub wygaśnięcie obowiązku
podatkowego, określonego w ust. 1 i 2, podatnik zawiadamia, w terminie 14 dni
od zdarzenia wpływającego na obowiązek podatkowy, inkasenta wymienionego
w §3 ust. 3 lub Wydział Budżetu i Finansów Urzędu Miasta Iławy.

§3
1. Pobór podatku od posiadania psów od osób zamieszkujących w budynkach
wielorodzinnych, o których mowa w ust. 3, prowadzi się w drodze inkasa.
2. Osoby zamieszkujące w budynkach jednorodzinnych i innych wpłacają podatek
od posiadania psów – bez wezwania – w kasie Urzędu Miasta Iławy, bądź
uiszczają go przelewem na rachunek budżetu miasta Iławy.

2
3. Inkasentem podatku od posiadania psów w budynkach wielorodzinnych:
a) należących do wspólnot mieszkaniowych – jest osoba wyznaczona przez
zarząd wspólnoty,
b) zarządzanych przez Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zarząd
Gospodarki Lokalami Sp. z o. o. w Iławie – jest kasjer jednostki,
c) należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „PRACA” w Iławie – są kierownicy
osiedli,
d) należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” – jest kasjer
spółdzielni,
e) administrowanych przez PKP S.A. Oddział Gospodarki Mieszkaniowej Zakład
w Olsztynie – jest administrator lokali mieszkalnych.

§4
Inkasenci, o których mowa w §3 ust. 3 przyjmują wpłaty podatku od posiadania
psów na kwitariusz K-103 pobrany z Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miasta
Iławy.

§5
Wpływy z inkasa podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu miasta
w terminach:
a) za miesiące I i II danego roku
- do dnia 20 marca danego roku,
b) za miesiące III i IV danego roku
- do dnia 20 maja danego roku,
c) za miesiąc V danego roku
- do dnia 20 czerwca danego roku,
d) za miesiące VI i VII danego roku
- do dnia 20 sierpnia danego roku,
e) za miesiące VIII i IX danego roku
- do dnia 20 października danego roku,
f) za miesiące X i XI danego roku
- do dnia 20 grudnia danego roku,
g) za okres od 1 do 15.XII danego roku - do dnia 20 grudnia danego roku,
h) za okres od 16 do 31.XII danego roku - do dnia 15 stycznia roku następnego.

§6
Inkasenci podatku od posiadania psów, o których mowa w §3 ust. 3, otrzymują
prowizję w wysokości 10% zainkasowanej kwoty,

§7
Traci moc uchwała Nr III/19/2002 Rady Miejskiej w Iławie z dnia
19 grudnia 2002 roku w sprawie stawek podatku od posiadania psów, zwolnień,
zasad poboru tego podatku oraz wynagrodzeń inkasentów w 2003 roku (Dz. Urz.
Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 174, poz. 2551 z dnia 21.12.2002 r.)

§8
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje
od 01.01.2004 roku.

