Projekt
z dnia 16 listopada 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 10 listopada 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.,
poz.713, poz.1378 ), art.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz .U z 2019 r.
poz.1170) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2021 r.( M.P. z 2020 r. poz.673) uchwala się co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XX/182/2020 z dnia 29 października 2020 roku w sprawieustalenia stawek podatku od
nieruchomości (Dz.Urz.Woj.Kujawsko Pomorskiego z 2020 r., poz.5342) § 1 pkt 2 lit.d otrzymuje brzmienie „d)
związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń- 5,06 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Warlubie.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 84FA15A3-6793-409B-A78F-6832BD043C5C. projekt

Strona 1

UZASADNIENIE

Minister Finansów ogłosił w drodze obwieszczenia , w dzienniku Urzedowym Rzeczypospolitej
Polskiej- Monitor Polski z 2020 r. poz.673, górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomościart.5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz.1170).
Zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2020 r.,
opublikowanym w Monitorze Polskim poz. 625, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w
pierwszym półroczu 2020 r.w stosunku do I półrocza 2019 r. wyniósł 103,9 ( wzrost cen o 3,9%).
Wprowadzona zmiana jest zgodna z powyższym.

PEŁNIĄCA FUNKCJĘ WÓJTA
GMINY WARLUBIE
ANNA OŚKO
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