
 

Uchwała Nr XXIX/202/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 14 kwietnia 2020 roku 

 

 

w sprawie: przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych                

w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, których płynność finansowa 

uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych 

z powodu COVID-19 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                  

(Dz. U.  z 2019 r. poz. 506 ze zm.), art. 15q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                                  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) oraz art. 5 ustawy z dnia  20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 

niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1461) 

 

 Rada Gminy Kosakowo 
 uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

Przedłuża się terminy płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju                 

i czerwcu 2020 roku, przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu                      

w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, 

do dnia 30 września 2020 roku.  

 

§ 2 

Przedłużenie terminu płatności rat podatku od nieruchomości, o których mowa w § 1 dotyczy 

wszystkich grup przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, 

prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Kosakowo, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19.  

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi 

w życie z mocą obowiązująca od dnia 14 kwietnia 2020 roku. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 15 q ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych                                      

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) rada gminy może przedłużyć, w drodze uchwały, wskazanym 

grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych 

konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych                    

w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku, nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 roku.   

Negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu epidemii COVID-19 mogą ponosić wszyscy 

przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości firmy i branży, w jakiej działają. Dlatego celowe i uzasadnione jest 

maksymalne przedłużenie wszystkim grupom przedsiębiorców terminu płatności rat podatku od nieruchomości, 

płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku, tj. do dnia 30 września 2020 roku. 

Zważywszy, że art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w przypadku gdy zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją 

temu na przeszkodzie dopuszcza nadanie aktowi normatywnemu mocy wstecznej, a treść, charakter i cel 

przywoływanych wyżej rozwiązań ustawowych oraz zamiar pełnego ich wdrożenia wymaga zastosowania tychże  

- wejście w życie uchwały z dniem 14 kwietnia 2020 roku jest uzasadnione. 

 

 

 


