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UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE
z dnia .................... 2020 r.
zmieniająca uchwałę 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 2019 r.
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.
z 2019 r. poz. 900, z późn. zm.), Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr 180/VIII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie opłaty
prolongacyjnej po § 2 dodaje się § 2a i § 2b w brzmieniu:
„§ 2a. W przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości
podatkowych, stanowiących dochód Gminy Namysłów na podstawie wniosku złożonego w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19,
albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie nalicza się opłaty prolongacyjnej, o której mowa
w § 1, z zastrzeżeniem § 2b.
§ 2b. Przepis § 2a ma zastosowanie do wniosków złożonych począwszy od dnia 1 kwietnia 2020 r.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 r.
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Uzasadnienie
Stosownie do art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900,
z późn. zm.) rada gminy 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 gminy.
W dniu 24 marca 2016 r. Rada Miejska w Namysłowie podjęła uchwałę Nr 180/VII/16 w sprawie opłaty
prolongacyjnej, w wysokości równej obniżonej stawce odsetek za zwłokę, o której mowa w art. 57 § 2 ustawy
Ordynacja podatkowa.
Przedmiotowy projekt uchwały podyktowany jest wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ma na celu pomoc podatnikom, w tym
przedsiębiorcom w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego w zapewnieniu płynności finansowej
poprzez nieobciążanie dodatkowymi opłatami z tytułu odroczenia terminów płatności lub rozłożenia na raty
płatności należnych podatków.
W związku z powyższym przedstawia się projekt przedmiotowej uchwały.
Projektodawca: Burmistrz
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