
                                      UCHWAŁA NR XIX/237/2016 
RADY MIEJSKIEJ KALISZA 

z dnia 4 lutego 2016 r. 
        

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.  
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, 1890), oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649) 
uchwala się, co następuje: 
 

 
§ 1. Wprowadza się opłatę prolongacyjną w wysokości równej obniżonej stawce odsetek 

za zwłokę z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz 
zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu Miasta Kalisza oraz odroczonych lub 
rozłożonych na raty należności płatników lub inkasentów, następców prawnych oraz osób 
trzecich.   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr VI/50/99 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 11.03.1999 r.             
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.   

 

            Przewodniczący 
Rady Miejskiej Kalisza 

                    /…/ 
             Andrzej Plichta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE  

DO UCHWAŁY NR XIX/237/2016  
RADY MIEJSKIEJ KALISZA  

z dnia 4 lutego 2016 r. 
 

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.  
 
 
 
 Zgodnie z art. 57 § 7 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699, 978, 
1197, 1269, 1311, 1649) ustalenie opłaty prolongacyjnej leży w kompetencji rady gminy.             
Od dnia 01.01.2016 r. stawka opłaty prolongacyjnej zgodnie z art. 57 § 2 ustawy 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.   
W sytuacji wprowadzenia tej opłaty i wydania decyzji o których mowa wyżej, opłata ma 
zrekompensować opóźnienie wpływów środków finansowych do budżetu miasta. 

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  
 
 
 
                    Prezydent  
                Miasta Kalisza 
                         /…/ 

Grzegorz Sapiński    
 



 


