
UCHWAŁA NR XL/ 202 /2017
RADY MIEJSKIEJ W GNIEWKOWIE

z dnia 28 czerwca 2017 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Gniewkowo 
instrumentem płatniczym

Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. z 2016r. poz.446 z późn.zm.)1)  w związku z art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja 
podatkowa (t.j Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn.zm.)2) Rada Miejska  uchwala, co następuje:

§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków stanowiących dochód budżetu Gminy Gniewkowo za pomocą 
instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz 
elektroniczny. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gniewkowa. 

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

 

Przewodniczący Rady

Przemysław Stefański

1) Dz.U. z 2016r. poz. 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730, 935.
2) Dz.U. z 2017r. poz. 648,768,935
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UZASADNIENIE

Stosownie do art. 61a § 1 Ordynacji podatkowej rada gminy, rada powiatu oraz sejmik

województwa mogą, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody

odpowiednio budżetu gminy, powiatu lub województwa, za pomocą innego instrumentu

płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz

elektroniczny.

Zgodnie zaś z art. 3 pkt 3 Ordynacji podatkowej przez podatek rozumie się również między innymi

raty podatków, opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe.

Podjęcie przedmiotowej uchwały związane jest z planowanym umożliwieniem dokonywania

płatności bezgotówkowych za pomocą instrumentu płatniczego jakim jest karta płatnicza w kasie

Urzędu Miejskiego w Gniewkowie.

Wprowadzenie możliwości zapłaty podatków, w tym opłat i niepodatkowych należności

budżetowych za pomocą karty płatniczej związane jest z coraz większą powszechnością stosowania

karty płatniczej i ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Gniewkowo regulowania w/w

należności.

Sporządziła:D.Rutkowska
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