Uchwala Nr llI/17/02
Rady Gminy Regnów
z dnia 05 grudnia 2002 roku

w sprawie uchylenia uchwal

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorzadzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i Nr 153, poz.1271), art.5 ust.1, art.7 ust.3, art.8,
art.10, art.13 ust.1, art.14 pkt li 4 oraz art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i oplatach lokalnych (Dz.U.z 2002r. Nr 9, poz.84), art.6a ust.11
ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 1993r. Nr 94,
poz.431, z 1994r. Nr 1, poz.3, z 1996r. Nr 91, poz.409, z 1997r. Nr 43, poz.272 i Nr
137, poz.926, z 1998r. Nr 108, poz.681 oraz z 2001r. Nr 81, poz.875) oraz art.6 ust.9
ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 roku o lasach (Dz.U.z 200Or.Nr 56, poz.679, Nr 86,
poz.958 i Nr 120, poz.1268, z 2001r. Nr 110, poz.1189, Nr 145, poz.1623 oraz z
2002r. Nr 25, poz.253, Nr 113, poz.984) Rada Gminy Regnów uchwala, co nastepuje:
§1.
Uchyla sie nastepujace uchwaly:
1) uchwala nr W8/02 w sprawie okreslenia wysokosci stawek podatku od
nieruchomosci obowiazujacych na terenie gminy Regnów w 2003 roku,
2) uchwala nr W9/02 w sprawie okreslenia stawek podatku od srodków
transportowych,
3) uchwala nr WIO/02 w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów
obowiazujacych w roku 2003,
4) uchwala nr WII/02 w sprawie okreslenia wzoru formularzy niezbednych do
wymiaru i poboru podatku od nieruchomosci, podatku rolnego i podatku lesnego.

§ 2.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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UZASADNIENIE
Do Uchwalv nr IllIl7102

Uchwaly nr 1118/02,nr 1119/02,nr 11110/02,nr U/H/02 zostaly uchylone, poniewaz
podjeto je w tym czasie, kiedy nie ukazaly sie przepisy zmieniajace ustawe o
podatkach i oplatach lokalnych, ustawe o podatku rolnym, oraz nie ogloszona byla
ustawa o podatku lesnym. Uchwaly te nie zostaly opublikowane w Dzienniku
Urzedowym Województwa Lódzkiego.
Po ogloszeniu (dnia 30 listopada 2002 roku w Dzienniku Ustaw Nr 200) ustaw
zmieniajacych ustawe o podatkach i oplatach lokalnych i ustawe o podatku rolnym
oraz na podstawie ustawy o podatku lesnym, podjete zostaly nowe uchwaly
okreslajace wysokosc podatków lokalnych w gminie Regnów na 2003 rok.
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