
UCHWAŁA NR 168/XXXIX/2017
RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków oraz opłat
stanowiących dochody budżetu Gminy Piława Górna instrumentem płatniczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 61 a §1 w zw. z art. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) Rada Miejska w Piławie Górnej uchwala, co następuje:

§ 1. Dopuszcza się zapłatę podatków, opłat i innych niepodatkowych należności budżetowych o charakterze 
publicznoprawnym, stanowiących dochody budżetu Gminy Piława Górna za pomocą instrumentu płatniczego, 
w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Piławy Górnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczacy Rady 
Miejskiej w Piławie Gornej

Dariusz Madejski
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr 168/XXXIX/2017
Rady Miejskiej w Piławie Górnej
z dnia 28 grudnia 2017 roku.

1. Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2017 r.
poz. 1875) 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 z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 201
ze zm.) rada gminy może w drodze uchwały dopuścić zapłatę podatków, stanowiących
dochody budżetu gminy, instrumentem płatniczym, w tym instrumentem płatniczym, na
którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Przy czym, zgodnie z art. 2 § 1 pkt 1 i 3
Ordynacji podatkowej jej przepisy stosuje się do podatków, opłat oraz niepodatkowych
należności budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, do których
ustalania lub określania uprawnione są organy podatkowe, opłaty skarbowej oraz opłat, o
których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych. W przypadku zapłaty
instrumentami płatniczymi, o których mowa powyżej, za termin dokonania zapłaty podatku
uważa się dzień obciążenia rachunku płatniczego podatnika, płatnika lub inkasenta lub jego
rachunku w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej innego niż płatniczy
albo dzień pobrania wartości pieniężnej z pieniądza elektronicznego. W tej formie mogą być
opłacane podatki i opłaty stanowiące dochód jednostek samorządu terytorialnego. Jednak w
praktyce zapłata instrumentami płatniczymi nie może być realizowana przy zastosowaniu
systemu masowych płatności tj. w przypadku nadania indywidualnego numeru rachunku
bankowego, ponieważ terminal obsługuje jeden rachunek bankowy.

W Piławie Górnej system masowych płatności obejmuje podatek od nieruchomości,
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłatę z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości, opłatę za dzierżawę gruntu i opłatę za psa. W związku z tym niniejsza
uchwała ma więc na celu udogodnienie i usprawnienie realizacji obowiązków związanych
z uiszczaniem opłaty skarbowej klientów Urzędu Stanu Cywilnego w Piławie Górnej.
Płatność takim instrumentem jest wygodną alternatywą w stosunku do transakcji
gotówkowych.

2. Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. uruchomiło
Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej. Gmina
Piława Górna zamierza przystąpić do realizacji tego Programu. Zgodnie z założeniami
Ministerstwa rozbudowanie infrastruktury płatniczej i sieci akceptacji kart płatniczych
pomoże zwiększyć popularność płatności elektronicznych i ograniczyć płatności gotówkowe.

3. Uchwała nie powoduje skutków finansowych ani po stronie gminy, ani po stronie płatnika,
gdyż uczestniczące w Programie jednostki administracji publicznej nie ponoszą kosztów
związanych z akceptacją płatności bezgotówkowych.
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