Burmistrz Miasta i Gminy Wielichowo niniejszym informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady
Miejskiej Wielichowa Nr XXXV/223/2014 z dnia 5 listopada 2014r. w sprawie opłaty od posiadania
psów - stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustalono następująco:


od jednego psa

–

32,00 zł



za każdego następnego psa

– 33,00 zł

Opłatę należy uiścić do dnia 31 marca 2015 r. na wsiach u sołtysów, a w mieście na konto
Urzędu Miasta i Gminy Wielichowo - Bank Spółdzielczy O/Wielichowo nr rachunku
09 90630008 0010 0100 0169 0001 lub w Urzędzie Miasta i Gminy pokój nr 1.
Zgodnie z Ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, opłatę od posiadania psów nie
pobiera się 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 Rzeczpospolitej
Polskiej – pod warunkiem wzajemności;



osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności* w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu
posiadanego jednego psa;



osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008
r. Nr 14, poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) – z tytułu posiadania psa asystującego;



osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu
jednego psa;



podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch
psów.
W związku z powyższym załączone oświadczenie należy złożyć u sołtysa lub w tut Urzędzie

Miasta i Gminy Wielichowo – pokój nr 1 w terminie 14 dniu od daty doręczenia.


do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do
pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą , w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy
innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

......................................
(Imię i Nazwisko)

Wielichowo, dnia ..............................................

.......................................
(adres)
OŚW IADCZENIE
Pouczony – pouczona o odpowiedzialności karno – skarbowej za zatajenie danych
mających wpływ na ustalenie opłaty od posiadanych psów oraz za podanie danych niezgodnych z
prawdą jest mi znana i oświadczam co następuje:
1. Posiadam psy podlegające opłacie....................szt.
2. Posiadam psy niepodlegające opłacie...............szt.

..................................
(podpis)

