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UCHWAŁA NR .................... 

 
RADY MIASTA ZAKOPANE 

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

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty prolongacyjnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 57 § 7  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 900 ze zm.), Rada Miasta Zakopane uchwala co następuję: 

§ 1.  
W uchwale  Nr XXV/391/2016 Rady Miasta Zakopane  z dnia 29 września 2016 roku w sprawie 

opłaty prolongacyjnej  (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2016 r. poz. 5640) wprowadza się następujące zmiany: 
᠆ po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„2a  W przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości 
podatkowych stanowiących dochód Gminy Miasto Zakopane na podstawie wniosku złożonego 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu 
nadzwyczajnego, ogłoszonych w związku z COVID-19, nie nalicza się opłaty prolongacyjnej, 
o której mowa w § 1”. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Zakopane. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z

2019 r. poz. 900 ze zm.) rada gminy może wprowadzić opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na

raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód

gminy. Konstrukcja prawna opłaty prolongacyjnej zakłada, że jest to opłata o charakterze

fakultatywnym.

Uchwałą Nr XXV/391/2016 z dnia 29 września 2016 roku Rada Miasta Zakopane

wprowadziła na terenie Gminy Miasto Zakopane opłatę prolongacyjną.

Projektem uchwały wprowadza się § 2a, stanowiący wyjątek od naliczania opłaty

prolongacyjnej w sytuacji rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz

zaległości podatkowych, stanowiących dochód gminy na podstawie wniosku złożonego w okresie

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego,

ogłoszonych w związku z COVID-19.

Podjęcie przedmiotowej uchwały ma na celu umożliwienie skorzystania z ulg w spłacie

zobowiązań podatkowych bez obciążania dodatkowym kosztem jakim jest opłata prolongacyjna.

Skutki finansowe w związku z podjęciem niniejszej uchwały nie są w chwili obecnej

możliwe do oszacowania, gdyż będą zależeć od czasu trwania epidemii, ilości udzielonych ulg oraz

wysokości zobowiązań i terminów ich zapłaty.
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