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UCHWAŁA NR XXVI.264.2017
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą instrumentu płatniczego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r., 
poz. 1875) i art. 61a § 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2017 r., poz. 201 z późn. 
zm.1) ) uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

1) Zm. z 2015 r. poz. 1649, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 648, 768, 935, 1428 i 1537.
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UZASADNIENIE

Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady
gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w granicach określonych w
odrębnych ustawach.
Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa rada gminy, rada powiatu oraz sejmik
województwa mogą, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody
odpowiednio budżetu gminy, powiatu lub województwa, instrumentem płatniczym, w tym
instrumentem płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Cele uchwały i skutki finansowe.
Umożliwienie dokonywania płatności bezgotówkowych za pomocą instrumentu płatniczego jakim
jest karta płatnicza w kasie Urzędu Miejskiego w Białej stanowić będzie udogodnienie i
usprawnienie mieszkańcom gminy realizacji obowiązków związanych z uiszczaniem płatności na
rzecz Gminy Biała. Możliwość zapłaty podatków i opłat lokalnych kartą płatniczą uzupełni katalog
istniejących sposobów regulowania zobowiązań wobec gminy takich jak zapłata gotówką w kasie
urzędu, opłaty gotówką na poczcie lub w banku oraz bezgotówkowo na podstawie polecenia
przelewu.
Uchwała nie niesie za sobą skutki finansowych po stronie Gminy Biała, gdyż koszty opłat i
prowizji związanych z taką formą zapłaty ponoszone są przez podatnika lub płatnika dokonującego
zapłaty instrumentem płatniczym.

Sporządziła:

Klaudia Kopczyk - Skarbnik Gminy Biała

Biała, dnia 23.10.2017 r.
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