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UCHWAŁA NR XLVII/439/2017
RADY GMINY PABIANICE
z dnia 27 listopada 2017 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XLVI/420/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 5 ust. 1, 3 i 4 oraz art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785) oraz pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2018 r. (M.P. poz. 800) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XLVI/420/2017 r. Rady Gminy Pabianice z dnia 27 października 2017 r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2018 wprowadza się następujące zmiany:
1) w podstawie prawnej wyrazy „(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785, zm. Dz. U. z 2017 r. poz. 1428 i poz. 1566),
oraz pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 r.” zastępuje się wyrazami „(t.j. Dz.
U. z 2017 r. poz. 1785) oraz pkt 1 i 2 obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r.”;
2) w § 1:
a) pkt 1 litera d wyrazy „(Dz. U. poz. 1777)” zastępuje się wyrazami „(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1023, 1529
i 1566),”;
b) w punkcie 2 litera e w tirecie drugim i trzecim wykreśla się słowo „budynków”;
3) w § 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.”,
b) uchyla się ustęp 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy Pabianice

Marek Muszczak

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.);
2) Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.).
1)

