
UCHWAŁA NR XXXVIII/320/2018 
RADY MIASTA I GMINY  BIAŁOBRZEGI 

z dnia 26 marca 2018 r. 
 

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy 
Białobrzegi za pomocą innego instrumentu płatniczego. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.1), art. 61a § 1 w związku z art. 3 pkt 3 lit c 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.2) 
oraz art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 
2077) uchwala się, co następuje:  

 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 
 Przewodniczący 

Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
 

 Marcin Osowski 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2017 r. poz. 2232 i z 2018 r. poz. 130.  
 
2 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1649, z 2016 r. poz. 1948, z 2017 r. poz. 648, poz. 
768, poz. 935, poz. 1428, poz. 1537, poz. 2169 i poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, poz. 138 i poz. 398, M. P. z 2017 r. poz. 
808 i poz. 809. 

 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 67 ustawy o finansach publicznych do należności niepodatkowych stosuje się 
odpowiednio przepisy Działu III ustawy Ordynacja Podatkowa (zobowiązania podatkowe). 
Stosownie do art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa, rada gminy 
może w drodze uchwały dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody gminy, za 
pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest 
pieniądz elektroniczny czyli np. kartą płatniczą lub kredytową. W myśl art. 3 ust. 3 ustawy 
Ordynacja Podatkowa, przez podatek rozumie się również m.in. opłaty oraz niepodatkowe 
należności budżetowe.  

System zapłaty podatków i opłat lokalnych kartą płatniczą uzupełnia katalog istniejących 
sposobów regulowania zobowiązań takich jak zapłata gotówkowa w zastępczym punkcie 
kasowym Urzędu, gotówkowo w bankach, na poczcie oraz bezgotówkowo na podstawie 
polecenia przelewu. Powyższe uregulowanie ma związek z przystąpieniem Gminy 
Białobrzegi do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych oraz wpłynie na 
unowocześnienie i usprawnienie realizacji płatności na rzecz gminy oraz pozwoli na 
zmniejszenie obrotu gotówkowego. Do końca trwania programu tj. do 31.03.2020 r. 
korzystanie z płatności bezgotówkowych zarówno dla Gminy jak i dla klienta będą 
bezkosztowe.  


