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Nazwa usługi

OPŁATA OD POSIADANIA  PSÓW

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 12 stycznia.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.).
2. Uchwała Nr XV/157/12 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia 23 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad  
ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłat od posiadania psów.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
- oświadczenie dotyczące zgłoszenia posiadania psa (załącznik nr F-FN-17-1).

II. OPŁATY:
 Nie pobiera się.

III. TERMIN ODPOWIEDZI: 
Nie dotyczy.

IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ:
Referat Finansowy – pokój nr 3, tel. 56 684-10-24 wew. 33.

V. SPOSÓB POSTĘPOWANIA:
1. Opłata płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku, lub w ciągu  14 dni od dnia wejścia  w posiadanie  
psa.
2. W przypadku nabycia psa po dniu 30 czerwca, opłata pobierana jest w wysokości 50% stawki.
3. Mieszkańcy miasta dokonują wpłaty na konto Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pom.  Nr 64 9496 0008 0000 1720  
2000 0041 w Banku Spółdzielczym w Kowalewie Pom., mieszkańcy wsi u sołtysów. 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
 Nie dotyczy.

VII. UWAGI:
1. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, opłaty od posiadania psa nie wnoszą:

       
– członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób 

zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami 
polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem 
wzajemności;

– osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze 
zm.) - z tytułu posiadania psa asystującego;

– osoby zaliczone do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa,

– osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania 
jednego psa,

– podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
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