
UCHWAŁA NR XXIII/246/2016
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy Drezdenko

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity 
Dz.U. z 2016 roku, poz. 446 ) i art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst 
jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 613 ze zm. ) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych (tekst jednolity : Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm) uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności 
podatków oraz zaległości podatkowych, stanowiących dochód Gminy Drezdenko.

§ 2. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej przez 
ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski”.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIII/292/98 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26 maja 1998 roku w 
sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy oraz udzielania innych ulg do których nie stosuje się 
ustawy ordynacja podatkowa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z
2015 roku, poz, 613 ze zm. ) Rada Gminy może wprowadzić opłatę prolongacyjną w wysokości nie
większej niż wysokość obniżonej stawki odsetek za zwłokę – z tytułu rozłożenia na raty lub
odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy.
Przepis w przytoczonej wersji obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

W poprzednio obowiązującym stanie prawnym stawka opłaty prolongacyjnej nie mogła
przekroczyć 50 % stawki odsetek za zwłokę ( podstawowej ).

Powiązanie od dnia 1 stycznia 2016 roku opłaty prolongacyjnej z obniżoną stawką odsetek
za zwłokę powoduje konieczność uchwalenia przez Radę Gminy nowej uchwały wprowadzającej
opłatę prolongacyjną, na podstawie której utraci moc dotychczas obowiązująca uchwała wiążąca
wysokość opłaty prolongacyjnej z podstawową stawką odsetek za zwłokę.

W toku przeprowadzonych czynności sprawdzających stwierdzono, że obowiązywały dwie
uchwały w sprawie zasad i trybu umarzania wierzytelności gminy oraz udzielania innych ulg do
których nie stosuje się ustawy ordynacja podatkowa.

W związku z powyższym należy uchylić w całości uchwałę Nr XLIII/292/98 Rady Miejskiej
w Drezdenku z dnia 26 maja 1998 roku.
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