
                                                                                                        PROJEKT 
 

UCHWAŁA Nr …../2016 
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI 

z dnia .....................2016r. 
 

w sprawie uchylenia opłaty prolongacyjnej 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.1) oraz art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.2) uchwala się, co 
następuje:  
 

§  1. Uchyla się Uchwałę Nr XXXVIII/188/98 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia   
11 marca 1998 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej. 

§  2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi. 

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

                                                        Przewodniczący  
 
                                            Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579 
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 183 i poz. 1215, z 2015 r. poz. 251, poz. 699, 
poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1311, poz. 1649, poz. 1923 i poz. 1932 oraz z 2016 r. poz. 195, poz. 615, poz. 846, poz. 
1228 i poz. 1579, M. P. z 2015 r. poz. 722 i poz. 723, M.P. z 2016 r. poz. 796 i poz. 797. 



U Z A S A D N I E N I E 
 

 Na podstawie art. 57 § 7 ustawy Ordynacja podatkowa rada gminy może wprowadzić 
opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków 
oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód gminy. 
            Gmina Białobrzegi wprowadziła opłatę prolongacyjną uchwałą nr XXXVIII/188/98                
z dnia 11 marca 1998r. Wprowadzenie opłaty prolongacyjnej na terenie gminy nie jest 
obligatoryjne.  
Z uwagi na marginalne znaczenie przedmiotowej opłaty dla budżetu Gminy Białobrzegi (do 
100 zł dochodu rocznie) przy niewspółmiernie dużym nakładzie pracy przy jej wyliczaniu 
rezygnuje się z jej obowiązywania z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu 
płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód Gminy Białobrzegi. 

 
 

 
 

 


