
Proiekt

z dnia ...................
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia 2020 r.

zmieniajqca uchwai^ w sprawie wprowadzenia oraz okreslenia wysokosci oplaty prolongacyjnej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.41 ust.l, art. 42 ustawy z dnia 8 marca I990r. o samorzqdzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. 2019r. poz.506, poz.1309, poz.1571, poz.1696, poz.1815), art. 57 § 7 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z2019r. poz. 900, poz.924. poz.1018, 
poz.1495, poz.1520, poz.1556, poz.1649, poz. 1667, poz. 1751, poz. 1818, poz.1978, poz. 2200, z2018r. 
poz. 1544, z2020 r. poz.568), ), majqc na uwadze art.4 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o oglaszaniu aktow 
normatywnych i niektorych innych aktow prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z2019r. poz. 1461), Rada Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co nast^puje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/206/15 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdnia 25 listopada 2015 r. w sprawie 
wprowadzenia oraz okreslenia wysokosci optaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego zdnia 11 grudnia 
2015 r. poz.5236) wprowadza si? nast?pujqce zmiany:

po § 3 dodaje si? § 3a w brzmieniu:

,.§ 3a. Optaty prolongacyjnej, o ktorej mowa w § 1 nie nalicza si? w sprawach ulg w sptacie zobowiqzan 
podatkowych powstatych w okresie obowiqzywania stanu zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii 
i innego w zwiqzku z zakazeniami wirusem SARS-CoV-2.”.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si? organom podatkowym.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem ogtoszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa Lodzkiego.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. 
U. z2019 r., poz. 900 z pozn. zm.) rada gminy moze wprowadzic optat? prolongacyjn^ z tytulu 
roztozenia na raty lub odroczenia terminu ptatnosci podatkow oraz zalegtosci podatkowych 
stanowi^cych dochod gminy.
Konstrukcja prawna oplaty prolongacyjnej zaklada, ze jest to optata o charakterze fakultatywnym.

Uchwal^ Nr XVI/206/15 z dnia 25 listopada 2015 r. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
wprowadzita oraz okreslita wysokosci oplaty prolongacyjnej na terenie Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego (Dz. Urz. Woj. Lodzkiego z dnia 11 grudnia 2015 r. poz.5236).

Niniejszym projektem uchwaly wprowadza si$ § 3a, stanowi^cy wyjqtek od naliczania oplaty 
prolongacyjnej w sytuacji, gdy ulgi w splacie dotyczyc b^d^ zobowi^zan powstalych w okresie 
obowi^zywania stanu zagrozenia epidemicznego, stanu epidemii i innego w zwi^zku z zakazeniami 
wirusem SARS-CoV-2.

Podj^cie przedmiotowej uchwaly ma na celu umozliwienie skorzystania z ulg w splacie 
zobowi^zah podatkowych bez obci^zenia dodatkowym kosztem jakim jest oplata prolongacyjna. 
Skutki finansowe w zwi^zku z podj^ciem niniejszej uchwaly nie s^ w chwili obecnej mozliwe do 
oszacowania, gdyz b?d^ zalezec od czasu trwania epidemii, ilosci udzielonych ulg oraz wysokosci 
zobowi^zah i terminow ich zaplaty.

Wykonanie uchwaly powierza si? organom podatkowym, czyli Prezydentowi Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego oraz Naczelnikowi Urz?du Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim.
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Zenona Jurehczyk

Od: "Grazyna Gamrot" <kancelariagg@gmail.com>
16 kwietnia 2020 20:30
"Zenona Jurericzyk" <z,jurenczyk@piotrkow.pl> 
Re: Projekty uchwal (COVID-19)

Data:
Do:
Temat:

Witam
Pozytywnie opiniuj^ oba przedstawione projekty uchwal: w sprawie przedluzenia terminu platnosci 
podatku od nieruchomosci i w sprawie zmiany uchwaty dotycz^cej oplaty prolongacyjnej

Pozdrawiam

Grazyna Gamrot radca prawny

czw., 16 kwi 2020 o 14:15 Zenona Jurenczyk <z.iurenczvkf^piotrkow.pl> napisal(a): 
Dzien Dobry,

W zalqczeniu przekazujQ dwa projekty uchwal: w sprawie przedluzenia terminu platnosci 
podatku od nieruchomosci i w sprawie zmiany uchwaly dotyczqcej oplaty prolongacyjnej z prosb^ 
o ich zaopiniowanie.

Pozdrawiam 
Z. Jurehczyk

Zenona Jurehczyk
Ref. Podatkow i Optet Lokainych

Urz^d Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
Pasaz Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Tryb. 
tel.: 44 732 30 41 
e-mail: z.iurenczyk@piotrkow.Dl
Ml You11 02

Piotrkow
Trybunalski
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