UCHWAŁA NR LVI/375/2018
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/191/2016 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 24 października 2016r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1)
(tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXI/191/2016 Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 24 października 2016 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Lądek Zdrój wprowadza się
następującą zmianę:
- § 1 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „od gruntów wykorzystywanych na potrzeby zbiorowego odprowadzania
ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 328) – 0,48 zł”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka-Zdroju.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek

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 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za Użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne
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UZASADNIENIE
W myśl art. 20 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, górne granice stawek
kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na następny rok
podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w
okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego
okresu roku poprzedniego.
Wskaźnik cen ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w terminie 20 dni
po upływie pierwszego półrocza (art. 20 Ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2016 r.
opublikowanym w Monitorze Polskim poz. 680, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w
pierwszym półroczu 2016 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r. wyniósł 99,1 % (spadek
cen o 0,9%).
Wobec powyższego Minister Rozwoju i Finansów w drodze obwieszczenia podaje corocznie
górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na dany rok. Zgodnie z art 5 ust. 1
Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada gminy w drodze uchwały, określa wysokość stawek
podatku od nieruchomości, z tym że stawki nie mogą przekroczyć rocznie stawek maksymalnych
ogłoszonych w powyższym obwieszczeniu.
W związku z tym, że w Uchwale Rady Miejskiej Lądka-Zdroju z dnia 24 października 2016 r.
obowiązującej również w roku bieżącym stawka od gruntów wykorzystywanych na potrzeby
zbiorowego odprowadzania ścieków oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę w rozumieniu ustawy z
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz.
328) wynosi 0,50 zł a maksymalna ogłoszona w obwieszczeniu wynosi 0,48 zł to niniejszą
uchwałą zmieniającą należy obniżyć przedmiotową stawkę do kwoty 0,48 zł.
Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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