
UCHWAŁA NR LI/395/2010
RADY GMINY PABIANICE

z dnia 27 października 2010 r.

w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2011r. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art. 40 ust.1, art. 41, ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym ( t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, zm z 2002r.Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153 ,poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, 
poz.1203,Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, 
poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, 
poz.1458; Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r.Nr 28, poz.142 i 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 7 ust. 3 i 
art.12 ust. 4 ustawy dnia 12 stycznia 1991roku o podatkach i opłatach lokalnych1) ( tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. 
Nr 95, poz. 613) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) budowle służące do wydobywania i przesyłania wody, 

2) budynki i grunty związane z prowadzeniem działalnosci bieżącej statutowej innej niż działalność gospodarcza, 
służące do celów ochrony przeciwpożarowej, 

3) budynki użyteczności publicznej służące działalności kulturalnej, 

4) budynki i grunty związane z publiczną ochroną zdrowia. 

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych: 

1) pojazdy służące do celów ochrony przeciwpożarowej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pabianice. 

§ 4. 1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Pabianice 

mgr inż. Roman Figiel

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


