
 
UCHWAŁA NR 265/2016 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 
 

z dnia 26 kwietnia 2016r. 
 

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
 

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

gminnym  (Dz.U. z 2016r. poz.446) i art.57 §7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja 
podatkowa (Dz.U. z 2015r. poz.613, poz.699, poz.978, poz.1197, poz.1269, poz.1311, poz.1649;                  
z 2016r. poz.195) - 
 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 
 

§1. Wprowadza się na terenie gminy i miasta Jastrowie opłatę prolongacyjną z tytułu 
rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych 
stanowiących dochód gminy w wysokości równej obniżonej stawki odsetek za zwłokę, ogłaszanej 
przez Ministra Finansów na podstawie art.56d Ordynacji podatkowej. 
 

§2. Traci moc uchwała Nr 14/2002 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia  3 grudnia 2002r.                    
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy i miasta Jastrowie (Dz. Urz. Woj. 
Wlkp. z 2009r. Nr 235 poz.4314). 

 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie 
 
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 
do uchwały Nr 265/2016 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 26 kwietnia  2016r. w sprawie 
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie gminy i miasta Jastrowie. 
 
 

Zgodnie z art.57 §7 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2015r. poz.613 ze zm.) -  ustalenie 
opłaty prolongacyjnej leży w kompetencji rady gminy. 

Od dnia 1 stycznia.2016r. stawka opłaty prolongacyjnej zgodnie z art.57 §2 Ordynacji 
podatkowej została zrównana z obniżoną stawką odsetek za zwłokę. 

Opłatę prolongacyjną organ podatkowy ustala w przypadku wydania decyzji na podstawie 
art.67a §1 pkt 1 lub 2 Ordynacji podatkowej tj. o odroczeniu terminu płatności podatku lub 
rozłożeniu zapłaty podatku na raty, o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości 
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek od nieuregulowanych w terminie zaliczek na 
podatek oraz w przypadku odroczenia lub rozłożenia na raty należności płatników lub inkasentów, 
następców prawnych oraz osób trzecich. 

Opłata ma na celu zrekompensowanie opóźnienia wpływów środków finansowych do 
budżetu miasta. 

W świetle art.57 §7 Ordynacji podatkowej - rada gminy, rada powiatu oraz sejmik 
województwa może wprowadzić opłatę prolongacyjną - w wysokości nie większej niż określona                     
w §2 - z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości 
podatkowych stanowiących dochód odpowiednio - gminy, powiatu lub województwa.  

W projekcie uchwały proponuje się ustalenie wysokości stawki opłaty prolongacyjnej na 
poziomie obniżonej stawki odsetek za zwłokę. 

Obniżoną stawkę odsetek za zwłokę ustala Minister Finansów w drodze obwieszczenia. 
 
W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
 


