URZĄD MIASTA w Słupcy
ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca
Tel. (063) 277 27 27, Fax. (063) 277 26 69,
www.miasto.slupca.pl, www.bip.slupca.pl
e-mail: um@miasto.slupca.pl

Numer karty:

FN - 4

czynny pon. - pt. w godz.: 7.30 – 15.30
Biuro Obsługi Klienta czynne w pon. 7.30 – 16.30

KARTA INFORMACYJNA

Wydanie: 2

OPŁATA OD POSIADANIA PSA
(NAZWA USŁUGI)

JEDNOSTKA
ODPOWIEDZIALNA:

PODSTAWA
PRAWNA:

Referat Finansowo – Księgowy, pok. 102, wew. 210.
r-podatki@miasto.slupca.pl

Ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.),
Uchwała Nr XIII/64/07. Rady Miasta Słupca z dnia 27.09.2007 r.
Woj. Wielkop. NR. 168,poz.3662 )

WYMAGANE
DOKUMENTY:

Dz. Urz.

Opłatę wnosi się bez wezwania.

OPŁATY:
Bez opłat.

MIEJSCE
SKŁADANIA
WNIOSKÓW:

TERMIN
I SPOSÓB
ZAŁATWIENIA
SPRAWY:

Biuro Obsługi Klienta

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w dwóch równych
ratach w punkcie kasowym Urzędu Miasta w Słupcy lub na konto Bank
Spółdzielczy Słupca Nr 45854200010024337700036753 w terminach :
1. I rata do 15 marca roku podatkowego.
2. II rata do 15 września roku podatkowego
Jeżeli osoba weszła w posiadanie psa w drugiej połowie roku
kalendarzowego , to opłatę uiścić w terminie do 31 grudnia roku
podatkowego .
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TRYB
ODWOŁAWCZY:

INFORMACJE
DODATKOWE:

-----------

Zgodnie z art. 18a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) opłaty od
posiadania psów nie pobiera się:
1. pod warunkiem wzajemności – od 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;
2. osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa,
3. od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie
gospodarstwo domowe – od jednego psa,
4. podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu
posiadania nie więcej niż dwóch psów.

ZAŁĄCZNIKI:

Brak.

Data utworzenia: 22 sierpnia 2011r.
Data ostatniej aktualizacji: 22 stycznia 2014 r.
Weryfikujący: Irena Kaczor
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