
PROJEKT 

UCHWAŁA NR  …/XXIX/2022 

RADY GMINY SMYKÓW 

z dnia  24 marca 2022 r. 

 

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności 

budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Smyków, za pomocą instrumentu 

płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U 

z 2022 r. poz.559) oraz art. 61a § 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 

2021 r. poz. 1540 ze zm) w związku z art. 6 ust. 11 i 12 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2021 r. poz. 888 ze zm) 

oraz art. 60 pkt 7 i art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 305 ze zm) Rada Gminy Smyków uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Dopuszcza sic zapłatę podatków i innych opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Smyków za 

pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego na którym przechowywany 

jest pieniądz elektroniczny. 

 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 Zgodnie z art. 61a § 1  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa  

(Dz.U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm), Rada Gminy w drodze uchwały ma możliwość dopuszczenia 

zapłaty podatków, które stanowią dochód budżetu gminy za pomocą instrumentu płatniczego,                 

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

przykład karta płatnicza lub telefon komórkowy. Zgodnie zaś z art. 3 pkt 3 lit. c ww ustawy ilekroć 

w ustawie jest mowa o podatkach – rozumie się przez to również opłaty oraz nieopodatkowane 

należności budżetowe. Ponadto art. 6 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2021 r. poz. 888 ze zm) stanowi, iż do opłat stosuje się 

przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym że uprawnienia 

organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 

 Proponowane rozwiązanie stanowi udogodnienie i usprawnienie dla mieszkańców                          

i podatników gminy w realizacji obowiązków związanych z uiszczaniem podatków. Możliwość 

zapłaty podatków i innych opłat kartą płatniczą uzupełni katalog istniejących sposobów regulowania 

zobowiązań wobec gminy takich jak zapłata gotówką w kasie urzędu, u inkasenta, opłaty gotówką na 

poczcie lub w banku oraz bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu. 

 

 


