
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/246/16 

RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE 

z dnia 4 października 2016 r. 

w sprawie opłaty prolongacyjnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613, 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923, Dz. U. z 2016 r. poz. 195, 615, 

846, 1228) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Augustowie: 

1) wprowadza na terenie Gminy Miasta Augustów opłatę prolongacyjną; 

2) określa wysokość stawki opłaty prolongacyjnej. 

§ 2. Wprowadza się na terenie Gminy Miasta Augustów opłatę prolongacyjną z tytułu odroczenia terminu 

płatności podatku lub rozłożenia na raty zapłaty podatku oraz z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty 

zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. 

§ 3. Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, ogłaszanej na podstawie 

art. 56d ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613  

ze zm.). 

§ 4. Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr XXX/294/01 Rady Miasta 

Augustów z dnia 16 listopada 2001 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. 

Podlaskiego Nr 64 z 14 grudnia 2001 roku, poz. 1568). 

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

Województwa Podlaskiego.   

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie 

Filip Jerzy Chodkiewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 października 2016 r.

Poz. 3853



 

Uzasadnienie  

Podjęcie nowej uchwały w sprawie opłaty prolongacyjnej wynika z konieczności dostosowania jej 

zapisów do nowego brzmienia przepisu art. 57 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2015 roku poz. 613 ze zm.), który stanowi, że stawka opłaty prolongacyjnej jest równa 

obniżonej stawce odsetek za zwłokę. 

W chwili obecnej stawka ta wynosi 4%. 
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