
 

 

UCHWAŁA NR XXII/227/2020 

RADY MIEJSKIEJ BIELAWY 

z dnia 16 kwietnia 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty prolongacyjnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. 

poz. 506 ze zmianami wynikającymi z Dz. U. z 2019r. poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815), art. 57 § 7 

i § 8  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 900 ze zmianami 

wynikającymi z Dz. U. z 2019r., poz. .924, poz. 1495, poz. 1499, poz. 1520, poz. 1556, poz. 1667, poz. 1751, 

poz. 1978 i poz. 2020; Dz. U. z 2020r., poz. 285 i poz. 568) oraz art. 15zzx ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) 

Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr 28/277/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 października 2016r. w sprawie opłaty 

prolongacyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2016r., poz.4829 ) po § 1 dodaje się § 1a 

w brzmieniu:  

„§ 1a. Opłaty prolongacyjnej, o której mowa w § 1, w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii z powodu COVID-19, nie nalicza się w przypadku rozłożenia na raty lub odroczenia 

terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych na podstawie wniosku złożonego w okresie  

od 01.04.2020r. do 30.06.2020r.”. 

§ 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 Bielawa. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

R. Dźwiniel 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 kwietnia 2020 r.

Poz. 2797


		2020-04-22T09:56:34+0000
	Polska
	Agnieszka Augustynowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




