
Uchwała Nr XLIII/296/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

 z dnia 10 listopada 2020 roku 

 

 
w sprawie zmiany uchwały nr XLII/286/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia                            

29 października 2020 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku                          

od nieruchomości na 2021 r. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (t .j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r.                           

w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2021 r. (M.P. z dnia 30 lipca 

2020 r., poz. 673)  

 

Rada Gminy uchwala co następuje: 
 

§ 1 

 

W uchwale nr XLII/286/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 października 2020 roku                       

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r. § 4 otrzymuje 

następujące brzmienie:  

 

„Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku po jej ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego”  

§ 2 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 roku po jej ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E 

 

W uchwale nr XLII/286/2020 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 października 2020 roku 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 r.  wskazano,                     

że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021 r. (§ 4 Uchwały). 

Zważywszy, że intencją Rady Gminy Kosakowo było aby uchwała ta zaczęła obowiązywać                    

z dniem 01 stycznia 2021 r., mając na względzie treść art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca                   

2002 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. 

2019 r. poz. 1461) zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany w/w uchwały polegającej 

na jednoznacznym określeniu terminu wejścia w życie przedmiotowej uchwały.  


