
UCHWAŁA  Nr XVII/127/16 

RADY GMINY GNOJNO 

z dnia 29 listopada 2016 r. 

uchylająca uchwałę Nr XXV/117/2001 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie ustalenia 

opłaty prolongacyjnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r., 

poz. 446 ze zm.) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., 

poz. 613 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchyla się uchwałę Nr XXV/117/2001 Rady Gminy w Gnojnie z dnia 16 marca 2001 r. w sprawie ustale-

nia opłaty prolongacyjnej. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojno. 

§ 3.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 

2017 roku. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Wcisło  
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UZASADNIENIE 

Konstrukcja prawna opłaty prolongacyjnej zakłada, że jest to opłata o charakterze fakultatywnym, którą rada 

gminy może wprowadzić do gminnego systemu podatkowego. 

Podejmując 16 marca 2001 r. uchwałę o wprowadzeniu takiej opłaty, Rada Gminy ustaliła kwotę opłaty w wy-

sokości 50 % 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 (t.j. 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. Zatem z formalno-prawnego punktu widzenia występuje już inna treść przepisu określa-

jącego jej wysokość, co uzasadniałoby konieczność zmiany uchwały. 

Ponieważ jednak znaczenie przedmiotowej opłaty dla budżetu Gminy Gnojno jest marginalne, zasadnym jest 

nie zmiana uchwały, ale zniesienie w ogóle opłaty prolongacyjnej poprzez uchylenie uchwały ją wprowadzającej. 

Z uwagi na to, że nie ma alternatywy do proponowanego sposobu osiągnięcia zakładanych celów, podjęcie ni-

niejszej uchwały jest zasadne. 
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