Uchwała Nr............
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia .......................
w sprawie : podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 14 pkt 1, 2, 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami)
Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje :
§ 1. 1.Ustala się
stawkę
roczną podatku od posiadania psów zwanego
dalej
„podatkiem” w wysokości 36,00 zł od jednego psa.
2. Ustala się stawkę roczną podatku w wysokości 18,00 zł od jednego psa, jeżeli osoba
fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§ 2. Zwalnia się od podatku :
1) psy wykorzystywane do pilnowania nieruchomości :
a. będących w posiadaniu przedsiębiorców i wykorzystywanych przez nich do
prowadzenia działalności gospodarczej, dozorowanych na podstawie umowy
przez
podmioty trzecie w stosunku do właściciela tej nieruchomości,
z zastrzeżeniem, że zwolnienie dotyczy jednego psa w nieruchomości,
b. zabudowanych budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w rozumieniu art. 3 pkt 2a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. N 207, poz. 2016
ze zmianami) z zastrzeżeniem, że zwolnienie dotyczy jednego psa w nieruchomości,
2) szczenięta w wieku do 2 miesiąca,
3) psy nabyte w schronisku dla bezdomnych zwierząt.
§ 3. Podatek płatny jest z góry bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego na konto
Miasta i Gminy Pleszew lub w kasie Urzędu. Podatnicy, którzy weszli w posiadanie psa po
31 marca uiszczają podatek w terminie 14 dni od daty wejścia w posiadanie.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/278/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia
29 listopada 2001 roku w sprawie podatku od posiadania psów.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

Uzasadnienie
do Uchwały Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia
Stosownie do art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, ze zmianami), do kompetencji rady gminy należy
ustalanie wysokości stawek podatku od posiadania psów, określania zasad ustalania i poboru
oraz terminy płatności tego podatku. Rada może także zarządzić pobór podatku od
posiadania psów w drodze inkasa lub określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za
inkaso a także może wprowadzić, w drodze uchwały, inne niż wymienione w ustawie
zwolnienia przedmiotowe z podatku od posiadania psów.
Przygotowany projekt jest w zasadzie tożsamy z obowiązującą dotąd uchwała z dnia
29 listopada 2001 roku, z tym, że wprowadzono korekty wynikające z faktu, że w obecnym
stanie prawnym możliwe jest dokonywanie przez radę wyłącznie zwolnień przedmiotowych.
Zrezygnowano także z obniżenia stawki podatku dla emerytów i rencistów ponieważ, zgodnie
z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych zabieg taki nie jest zwolnieniem
a ulga podatkową, do stosowania której rada gminy nie ma kompetencji.
Mając na uwadze powyższe podjęcie stosownej uchwały jest w pełni zasadne.

