
UCHWAŁA NR XLII/358/2013
RADY GMINY PABIANICE

z dnia 28 października 2013 r.

w sprawie określenia zwolnień w podatkach lokalnych na 2014 r.

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 2013 r. poz. 594) oraz art. 7 ust. 3 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1) (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr. 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 
226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości: 

1) budowle służące do wydobywania i przesyłania wody; 

2) budowle służące do przesyłania ścieków; 

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

4) budynki użyteczności publicznej służące działalności kulturalnej; 

5) budynki i grunty związane z publiczną ochroną zdrowia; 

6) grunty, budowle i budynki publiczne wykorzystywane na cele sportu i kultury fizycznej.

§ 2. Zwalnia się od podatku od środków transportowych pojazdy służące do celów ochrony przeciwpożarowej, 
z wyjątkiem pojazdów o których mowa w art. 8 pkt 2, 4 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 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 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Pabianice

dr Arkadiusz Jaksa

1) 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 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 z 20.07.1999 r.).
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