Uchwala Nr 2151XXI/2020
Rady Miejskiej w Serocku

z dnia 10 kwietnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie opIaty prolongacyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 57 § 7 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.)
Rada Miejska w Serocku uchwala co następuje:

§l
W uchwale Nr 2751XXV/2016 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 7 listopada 2016 r.
w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 10183) wprowadzić
następujące zmiany:
po § 1 dodaje się § la w brzmieniu:

"§ la
Opłaty prolongacyjnej, o której mowa w § l nie nalicza się w sprawach ulg w spłacie
zobowiązań
podatkowych
powstałych w okresie obowiązywania
stanu zagrożenia
epidemicznego, stanu epidemii i innego w związku z zakażeniami wirusem SARS-Co V _2.!1 .
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
Mazowieckiego.

-

w Dzienniku Urzędowym

Województwa

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 57 § 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019
r., poz. 900 ze zm.) rada gminy może wprowadzić opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na
raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących
dochód gminy. Konstrukcja prawna opłaty prolongacyjnej zakłada, że jest to opłata o
charakterze fakultatywnym.
Uchwałą Nr 2751XXV/2016 z dnia 7 listopada 2016r. Rada Miejska w Serocku wprowadziła
na terenie miasta i gminy Serock opłatę prolongacyjną z tytułu rozłożenia na raty lub
odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód
Miasta i Gminy Serock (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016r., poz. 10183).
Projektem uchwały wprowadza się § 1a, stanowiący wyjątek od naliczania opłaty
prolongacyjnej w sytuacji, gdy ulgi w spłacie dotyczyć będą zobowiązań powstałych w
okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i innego w związku z
zakażeniami wirusem SARS-Co V -2. Podjęcie przedmiotowej
uchwały ma na celu
umożliwienie skorzystania z ulg w spłacie zobowiązań podatkowych bez obciążenia
dodatkowym kosztem jakim jest opłata prolongacyj na.
Skutki fmansowe w związku z podjęciem niniej szej uchwały nie są w chwili obecnej możliwe
do oszacowania, gdyż będą zależeć od czasu trwania epidemii, ilości udzielonych ulg oraz
wysokości zobowiązań i terminów ich zapłaty.
.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Zgodnie bowiem z art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2019r. poz. 506 ze zm.) zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego określa ustawa z
dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz. U. z 2019r. poz. 1461~ dalej: ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych). Akty
normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach
urzędowych - zgodnie z art. 4 ust. l ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych - wchodzą w
życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny
określi termin dłuższy. Jednak na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów
normatywnych, w uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3,
mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, a jeżeli ważny interes
państwa wymaga natychmiastowego
wejścia w życie aktu normatywnego
i zasady
demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie, dniem wejścia w życie
może być dzień ogłoszenia tego aktu w dzienniku urzędowym.
W przedmiotowej sprawie spełniona została przesłanka ważnego interesu państwa, mimo że
przepisy dotyczące regulacji zasad podatku od nieruchomości mają charakter lokalny, gdyż
skutki pogarszającej się sytuacji podmiotów gospodarczych będą miały wymiar nie tylko
lokalny a państwowy. Spełniony został również warunek, że zasady demokratycznego
państwa prawnego nie stoją na przeszkodzie podjęciu takiej uchwały, gdyż pomoc
przedsiębiorcom,
których działalność została lub zostanie ograniczona
w okresie
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i innego w związku z
zakażeniami wirusem SARS-Co V-2. są zgodne z zasadami demokratycznego państwa prawa.

