
 

 

UCHWAŁA Nr XXVII/245/2016 

RADY MIEJSKIEJ W KARCZEWIE 

z dnia 25 października 2016 r. 

w sprawie opłaty prolongacyjnej 

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

(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.
1
) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.
2
) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Uchwałą niniejszą: 

1) wprowadza się opłatę prolongacyjną na terenie Gminy Karczew; 

2) określa się wysokość stawek opłaty prolongacyjnej. 

 

 § 2. Wprowadza się na terenie Gminy Karczew opłatę prolongacyjną z tytułu 

odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia na raty zapłaty podatku oraz  z tytułu 

odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. 

 

 § 3. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę od 

zaległości podatkowych, ogłoszonej na podstawie art. 56 d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 

Ordynacja podatkowa. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karczewa. 

§ 5. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Karczewie nr XLVII/225/98 z dnia 12 

marca 1998 roku. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 

 

Przewodnicząca Rady 

  Danuta Trzaskowska 

 

 

 

 

                                                 
1
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579 

2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2014 r. poz 183 i 1219; z 2015 r., 

poz. 251, 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649 i 1923; oraz z 2016 r., poz. 195, 615, 846, 1228 i 1579. 



 

UZASADNIENIE 

Podjęcie przedmiotowej uchwały stanowi wykonanie delegacji ustawowej z art. 57 § 7  

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Zgodnie z tym zapisem: rada 

gminy upoważniona jest do wprowadzenia i podjęcia uchwały w sprawie opłaty 

prolongacyjnej. W opłacie prolongacyjnej proponuje się utrzymać stawkę równą obniżonej 

stawce odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych w wysokości 50 %. 

 

 

 

 

 Przewodnicząca Rady 
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