UCHWAŁA NR XXII/ 143 /2016
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.
z dnia 27 czerwca 2016 r.
uchylająca uchwałę Nr XXV/214/97 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 lutego 1998 roku w
sprawie wprowadzenia 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) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 613 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXV/214/97 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 26 lutego 1998 roku
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XXII/143/2016 Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 27 czerwca 2016 r.
Konstrukcja prawna opłaty prolongacyjnej zakłada, że jest to opłata o charakterze
fakultatywnym, którą rada gminy może wprowadzić do gminnego systemu podatkowego.
Podejmując 26 lutego 1998 r. uchwałę o wprowadzeniu takiej opłaty, Rada Miejska w Książu
Wlkp. określiła okoliczności jej naliczenia, precyzując, iż nakłada się ją z tytułu rozłożenia na raty
lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu gminy oraz z tytułu
rozłożonych na raty zaległości płatników, wynikających z decyzji o ich odpowiedzialności
podatkowej. Ponadto Rada Miejska w ww. uchwale ustaliła kwotę opłaty w wysokości 30% stawki
odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie art. 56 ust.3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa, który z dniem 1 stycznia 2016 r. został uchylony.
W oparciu o nową - obowiązującą od 1 stycznia 2016 r. - treść art. 57 § 7 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), rada gminy może
wprowadzić z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności, opłatę prolongacyjną
w wysokości nie większej niż wysokość obniżonej stawki odsetek za zwłokę. Wprawdzie kwotowo
zmian nie ma, ale z formalno-prawnego punktu widzenia występuje już inna treść przepisu
określającego jej wysokość, co uzasadniałoby konieczność zmiany uchwały.
Ponieważ jednak znaczenie przedmiotowej opłaty dla budżetu Gminy Książ Wlkp. jest
marginalne, zasadnym jest - nie zmiana uchwały - a zniesienie w ogóle opłaty prolongacyjnej
poprzez uchylenie uchwały ją wprowadzającej.
Z uwagi na to, że nie ma alternatywnych do proponowanego sposobu osiągnięcia
zakładanych celów, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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