
Uchwała Nr XXXIV/774/2000 
Rady Miasta Szczecina 

z dnia 28 grudnia 2000 r. 

w sprawie podatku od posiadania psów.

Na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz.31 i Nr 101, poz. 444; z 1992 r. 
Nr 21, poz. 86; z 1994 r. Nr 123, poz. 600; z 1996 r. Nr 91, poz. 409 i Nr 149, poz. 704, z 1997r. Nr 5, poz. 24, Nr 107, poz. 689, Nr 121, 
poz. 770 i Nr 123, poz. 780; z 1998 r. Nr 106 poz. 668, Nr 150, poz. 983 i Nr 160, poz. 1058; z 2000 r. Nr 88, poz. 983 i Nr 95, poz. 1041) 
oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115).

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1

Wysokość stawki podatku od posiadania psów przez osoby fizyczne na terenie Miasta Szczecina ustala się od jednego psa na kwotę 35,00 zł 
rocznie płatną do 31 marca 2001 r.

§ 2

Niezależnie od określonych ustawą zwolnień z podatku od posiadania psów nie pobiera się tego podatku:

1. od właścicieli szczeniąt do 2 miesięcy,
2. od osób powyżej 65 lat – od jednego psa.

§ 3
Podatek pobiera się w połowie stawki od właścicieli, którzy nabyli psa ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku podatkowym 2001 
lub w roku poprzedzającym rok podatkowy.

§ 4

1. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym pies został nabyty, a wygasa z upływem miesiąca, w którym 
ustały okoliczności uzasadniające istnienie tego obowiązku.

2. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek 
ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek podatkowy 
i płatny jest w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego.

3. Podatek od posiadania psów płatny jest gotówką, bez wezwania do kasy właściwej 
jednostki organizacyjnej administrującej budynkiem.

4. Osoby mieszkające w budynku będącym własnością osoby fizycznej opłacają podatek 
w najbliższej administracji domów mieszkalnych.

§ 5
Poboru podatku w drodze inkasa dokonują jednostki organizacyjne administrujące budynkami. 

§ 6
Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów dokonujących poboru podatku od posiadania psów w wysokości 10% przekazanych wpływów, 
które wypłacane będzie w oparciu o zawartą umowę.

§ 7
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Szczecina.

§ 8
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku. 

§ 9
Traci moc uchwała Nr XVIII/571/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 28 grudnia 1999 roku w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 10
Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.
Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski


