
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1461 z późn. zmianami), ogłasza się 

w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nr XX/493/2016 Rady Miasta Gliwice 

z dnia 13 października 2016 roku w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (tekst jednolity ogłoszony 

w uchwale nr XXXV/760/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 15 lutego 2018 r. Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 

22 lutego 2018 r., poz. 1124), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą nr XIV/233/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 kwietnia 2020 roku zmieniającą uchwałę 

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku, 

poz. 3434). 

2) uchwałą nr XXIV/486/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 25 marca 2021 roku zmieniającą uchwałę 

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 31 marca 2021 roku, 

poz. 2219). 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje: 

1) § 2 uchwały nr XIV/233/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 kwietnia 2020 roku zmieniającej uchwałę 

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku, 

poz. 3434), który stanowi: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice”; 

2) § 3 uchwały nr XIV/233/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 kwietnia 2020 roku zmieniającej uchwałę 

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2020 roku, 

poz. 3434), który stanowi: 

„§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 

w życie z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r.”; 

3) § 2 uchwały nr XXIV/486/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 25 marca 2021 roku zmieniającej uchwałę 

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 31 marca 2021 roku, 

poz. 2219), który stanowi: 

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice”; 

4) § 3 uchwały nr XXIV/486/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 25 marca 2021 roku zmieniającej uchwałę 

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 31 marca 2021 roku, 

poz. 2219), który stanowi: 

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

Województwa Śląskiego”. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 czerwca 2021 r.

Poz. 4096



3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

   

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice 

 

 

Marek Pszonak 
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Załącznik do Obwieszczenia 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 27 maja 2021 r. 

 

UCHWAŁA NR XX/493/2016 

RADY MIASTA GLIWICE 

 

z dnia 13 października 2016 r. 

 

w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej 

(tekst jednolity) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 446)1), art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia stycznia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 619 z późn. zmianami)2), art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zmianami)3), na wniosek Prezydenta 

Miasta 

Rada Miasta Gliwice 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 4) Wprowadza się opłatę prolongacyjną w wysokości obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości 

podatkowych z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności stanowiących dochód Miasta Gliwice 

podatków i zaległości podatkowych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-

prawnym i zaległości w tych należnościach, za wyjątkiem tych należności, od których zgodnie z odrębnymi 

przepisami nie są naliczane odsetki za zwłokę. 

§ 1a. 5) Odstępuję się od naliczania opłaty prolongacyjnej, o której mowa w § 1, w decyzjach wydawanych 

do dnia 30 września 2021 roku.  

§ 2. Traci moc obowiązującą uchwała nr XX/657/2008 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 listopada 

2008 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

                                                      
1) Istnieją późniejsze wersje tekstu: ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 713 z późn. zm.). 
2) Istnieją późniejsze wersje tekstu: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2020 r.,  

poz. 1325 z późn. zm.). 
3) Istnieją późniejsze wersje tekstu: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r.,  

poz. 305 z późn. zm.). 
4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr XXIII/567/2017 Rady Miasta Gliwice z dnia 9 lutego 2017 roku 

zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 20 lutego 

2017 roku, poz. 1045), która weszła w życie z dniem 07 marca 2017 r. 
5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały nr XIV/233/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 23 kwietnia 2020 roku 

zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 29 kwietnia 

2020 roku, poz. 3434), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. oraz § 1 uchwały nr XXIV/486/2021 Rady 

Miasta Gliwice z dnia 25 marca 2021 roku zmieniającą uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej  

(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 31 marca 2021 roku, poz. 2219), która weszła w życie z dniem 15 kwietnia 2021 roku. 
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