
 

 

OBWIESZCZENIE NR 8/2016 

RADY MIASTA WISŁY 

z dnia 22 grudnia 2016 r. 

Ogłoszenie jednolitego tekstu Uchwały Nr XVII/242/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 

innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) ogłasza się w załączniku do 

niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XVII/242/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 26 kwietnia 

2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2012 r. poz. 2670),  

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XIII/171/2015 Rady Miasta Wisła z 17 grudnia 2015 r. 

zmieniająca Uchwałę Nr XVII/242/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie 

wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Sla. z 2015 r. poz. 7668), która weszła w życie z dniem  

13 stycznia 2016 r. 

2. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

  

  

 
Przewodniczący Rady Miasta Wisły 

 

 

Janusz Podżorski 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 stycznia 2017 r.
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Załącznik do Obwieszczenia Nr 8/2016 

Rady Miasta Wisły 

z dnia 22 grudnia 2016 r. 

 

Uchwała Nr XVII/242/2012 

Rady Miasta Wisły 

 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 

(tekst jednolity z dnia 22 grudnia 2016 r.) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) mając na uwadze art. 4 ust. 1 

ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 296 z późn. zm.) 

Rada Miasta Wisły 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadzić opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności 

podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Wisła. 

§ 2.
1) 

Stawka opłaty prolongacyjnej jest równa obniżonej stawce odsetek za zwłokę, o której mowa  

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.  poz. 613  

z późn. zm.). 

§ 3. Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej 

obowiązującej w dniu wydania decyzji odraczającej termin płatności albo rozkładającej na raty płatność 

podatków oraz zaległości podatkowych, o których mowa w § 1. 

§ 4. Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły. 

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. 

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

Województwa Śląskiego. 

                                                      
1) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XIII/171/2015 Rady Miasta Wisła z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniającej 

uchwałę nr XVII/142/2012 Rady Miasta Wisła z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty 

prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2012 r. poz. 2670) 
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