UCHWAŁA NR XXXIX/291/99
Rady Miasta Krakowa
z dnia 15 grudnia 1999 r.

w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, zm.: Dz. U.
Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496 i Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106
poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155
poz. 1014, Nr 162 poz. 1126/, art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 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, Nr 149 poz. 704, z 1997 r. Nr 5
poz. 24, Nr 107 poz. 689, Nr 121 poz. 770, Nr 123 poz. 780, z 1998 r. Nr 106 poz. 668,
Nr 150 poz. 983, Nr 160 poz. 1058/ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
30 listopada 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych /Dz. U. Nr 96 poz.1129/ Rada Miasta Krakowa uchwala
co następuje:
§ 1.
1. W mieście Krakowie ustala się podatek od posiadania psów w wysokości 20,00 zł
rocznie od każdego psa.
2. Emeryci i renciści oraz inwalidzi I i II grupy posiadający psa płacą podatek
w wysokości 10,00 zł rocznie od każdego psa.
§ 2.
Niezależnie od określonych ustawą zwolnień z podatku od posiadania psów nie
pobiera się tego podatku:
1/ od osób czasowo przebywających na obszarze miasta, jeżeli zapłaciły podatek od
posiadania psów za dany rok podatkowy w miejscu stałego zamieszkania,
2/ od właścicieli szczeniąt do 3 miesięcy,
3/ od właścicieli, którzy wzięli psa ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, za
pierwsze 12 miesięcy licząc od dnia zabrania psa.
§ 3.
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 obowiązku.
2. Podatek od posiadania psów płatny jest gotówką bez wezwania w terminie do dnia
31 maja każdego roku.
3. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, podatek
ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek
podatkowy i płatny jest w terminie 14 dni od daty powstania obowiązku
podatkowego.

- 2 § 4.
Inkaso podatku od posiadania psów powierza się Krakowskiemu Towarzystwu
Opieki nad Zwierzętami w Krakowie.
§ 5.
Za pobór - inkaso podatku od posiadania psów ustala się prowizję w wysokości
99% kwoty zainkasowanego podatku.
§ 6.
Prowizja za inkaso podatku od posiadania psów wypłacana będzie w oparciu
o zawartą umowę.
§ 7.
Traci moc uchwała Nr VI/59/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 grudnia 1998 r.
w sprawie wysokości stawki podatku od posiadania psów.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Krakowa.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Gazecie Urzędowej Miasta
Krakowa i ma zastosowanie od 1 stycznia 2000 r.
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