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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) 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 Kluczborku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XX/162/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie 
wprowadzenia opłaty prolongacyjnej po §2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

"§2a. W przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości 
podatkowych stanowiących dochód Gminy Kluczbork na podstawie wniosku złożonego w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego ogłoszonego 
w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie nalicza się opłaty 
prolongacyjnej, o której mowa w §1". 

§ 2. Do wniosków o udzielenie ulgi złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały 
zastosowanie ma przepis dodany niniejszą uchwałą. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

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

   

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

 
 

Janusz Kędzia 
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Uzasadnienie

W związku z rozprzestrzenianiem się zakażeń wirusem COVID-19 istnieje konieczność wprowadzenia
szczególnego rozwiązania, które ułatwi wywiązanie się przez podatników i płatników oraz inne podmioty
(inkasentów, następców prawnych oraz osoby trzecie) z decyzji ratalnych i odroczeniowych dotyczących
podatków stanowiących dochód Gminy Kluczbork.

W projektowanej uchwale zaproponowano regulację, dzięki której z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia
terminu płatności podatków i zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Kluczbork opłata
prolongacyjna nie będzie naliczana. Rezygnacja z ustalenia opłaty prolongacyjnej zwiększy realne szanse na
uregulowanie przez podatników, płatników oraz inne podmioty (inkasentów, następców prawnych oraz osoby
trzecie) odroczonych i rozłożonych na raty należności podatkowych.

Opłaty prolongacyjne stanowią istotne obciążenie podatników kwalifikujących się do otrzymania ulgi.
Z uwagi na stan epidemii byłoby niecelowe pozostawienie opłaty prolongacyjnej wobec osób, które ponoszą
wymierne straty z uwagi na epidemię.
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