
UCHWAŁA NR LXI/875/2023 
RADY MIASTA KALISZA 

z dnia 23 lutego 2023 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 2023 r. poz. 40) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2651, z późn. zm.) 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 XIX/237/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 lutego 2016 r. 
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2016 r. poz. 1200). 

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

Przewodniczący 

Rady Miasta Kalisza 

/…/ 

Tadeusz Skarżyński 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, 
z późn. zm.), ustalenie opłaty prolongacyjnej należy do kompetencji rady gminy. Stawka tej opłaty zgodnie 
z art. 57 § 2 ustawy, jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę. 

 Organ podatkowy ustala opłatę prolongacyjną 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. 

 Uchwałą Nr XIX/237/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wprowadzenia opłaty 
prolongacyjnej, wprowadzono tę opłatę 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. 

 Biorąc pod uwagę stan epidemii COVID-19, ogłoszony na terenie całego kraju, do wyżej wymienionej 
uchwały wprowadzono zmianę polegającą na nienaliczaniu tej opłaty w przypadku decyzji o odroczeniu lub 
rozłożeniu na raty podmiotom znajdującym się w bardzo trudnej sytuacji w okresie obowiązywania stanu 
epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego albo 30 dni po ich odwołaniu. Powyższa zmiana została 
wprowadzona uchwałą Nr XXI/361/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniającą uchwałę 
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 3398). 

 W dniu 16 maja 2022 r ., rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie odwołania 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1027), odwołano w Polsce stan 
epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

 W przedłożonym projekcie uchwały przywraca się opłatę prolongacyjną od decyzji, o których mowa 
wyżej, która ma zrekompensować opóźnienie wpływów środków finansowych z tego tytułu do budżetu Miasta 
Kalisza. 

 Wobec powyższego, podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

Prezydent 
Miasta Kalisza 

/…/ 
Krystian Kinastowski 
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