
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/330/2017 

RADY GMINY BARTOSZYCE 

z dnia 28 czerwca 2017 r. 

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Bartoszyce za pomocą 

instrumentu płatniczego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 61a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków i opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Bartoszyce  w kasie 

Urzędu Gminy za pomocą instrumentu płatniczego w tym instrumentu płatniczego na którym jest 

przechowywany pieniądz elektroniczny. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce. 

§ 3. Uchwała dotyczy zapłaty dokonywanej do 31 marca 2020 r. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

Andrzej Kosakowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 4 lipca 2017 r.

Poz. 2898



 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 61a §1 ustawy Ordynacja podatkowa Rada Gminy może dopuścić zapłatę podatków 

stanowiących dochód gminy instrumentem płatniczym, tj. kartą płatniczą. 

 W okresie do 31.03.2020 r. uchwała nie powoduje skutków finansowych ani dla Gminy ani dla 

podatników ponieważ Gmina będzie brała udział w Programie upowszechniania płatności bezgotówkowych 

w administracji publicznej Ministerstwa Rozwoju i Finansów we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową 

S.A., polegającym na wprowadzeniu bezgotówkowych płatności w urzędach. Zgodnie z zasadami programu 

Gmina nie poniesie żadnych kosztów związanych z uruchomieniem terminali i do końca 31.03.2020 r. 

zapłata kartą nie będzie wiązała się z opłatami ponoszonymi przez podatników (zgodnie z ustawą Ordynacja 

podatkowa – koszty związane z zapłatą kartą są ponoszone przez podatnika). 

Umożliwienie dokonywania płatności za pomocą instrumentu płatniczego stanowić będzie udogodnienie i 

usprawnienie dla podatników w uiszczaniu płatności  z tytułu podatków i opłat. 
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