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UCHWAEA NR 
RADY MIEJSKIEJ W EODZI 

z dnia 

w sprawie oplaty prolongacyjnej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 57 5 7 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 201 5 r. poz. 6 13, 699, 978, 1 197, 1269, 

13 1 1, 1649, 1923, 1932 i 2 184 oraz z 201 6 r. poz. 195,615,846, 1228 i 1579), Rada Miejska 

w Lodzi 

uchwala, co nastqpuje: 

$ 1. Wprowadza siq oplatq prolongacyjnq z tytuh rozlozenia na raty lub odroczenia 

terminu platnoici podatkbw oraz zalegloici podatkowych stanowiqcych dochbd gminy. 

5 2. Stawka oplaty prolongacyjnej jest rbwna obnizonej stawce odsetek za zwlokq. 

5 3. Wykonanie uchwaly powierza siq Prezydentowi Miasta todzi. 

5 4. Traci moc uchwaia Nr LXXXIl778198 Rady Miejskiej w todzi z dnia 18 marca 

1998 r. w sprawie oplaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. tbdzkiego Nr 8, poz. 52). 

5 5. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku 

Urzqdowym Wojewbdztwa Lbdzkiego. 

Przewodniczqcy 
Rady Miejskiej w Eodzi 

Tornasz KACPRZAK 

Projektodawcq jest 

Prezydent Miasta todzi 
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Uzasadnienie 

Projekt uchwaly stanowi wykonanie dyspozycji zawartej w art. 57 $ 7 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z p6in. zm.), 

upowazniajqcej Radq Miejskq do wprowadzenia optaty prolongacyjnej w przypadku 

rozjozenia na raty lub odroczenia terminu platnoici podatkow oraz zalegloSci podatkowych. 

Projekt ma jedynie charakter porzqdkujqcy i dostosowawczy do nowego brzmienia art. 57 $ 2 

Ordynacji podatkowej. Zgodnie z brzmieniem tego przepisu sprzed nowelizacji, stawka 

oplaty prolongacyjnej wynosita 50% stawki odsetek za zwtokq, natomiast w Swietle 

znowelizowanego brzmienia tego przepisu stawka tej optaty jest r6wna obnizonej stawce 

odsetek za zwlokq. Zmiana ta ma zatem odniesienie jedynie do mechanizmu okreSlania 

wysokosci oplaty prolongacyjnej, pozostaje jednakie bez wpbwu na faktycznq wysokoSC tej 

optaty. 
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