
UCHWAŁA NR LIV/480/2017
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu Gminy Drezdenko 
instrumentem płatniczym

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
2017.1875 ze zm.) oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 
2017.201 ze zm.) Rada Miejska w Drezdenku uchwala, co następuje:

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

§ . 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ . 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

Niniejszy projekt uchwały przedkładany jest w związku z możliwością zainstalowania w kasie

Urzędu Miejskiego terminali do obsługi kart płatniczych.

Zgodnie z art.61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. 2017.201 ze

zm.) Rada Miejska może w drodze uchwały dopuścić dokonywanie zapłaty podatków stanowiących

dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na

którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Takim instrumentem płatniczym jest np. karta płatnicza. Dokonywanie płatności kartą płatniczą jest

już powszechnie stosowaną praktyką. Wprowadzenie możliwości zapłaty podatków, w tym opłat i

niepodatkowych należności budżetowych za pomocą karty płatniczej ułatwi podatnikom wykonywanie

ich obowiązków.

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A. przygotowało program

polegający na wprowadzenie w Urzędach akceptacji płatności bezgotówkowych z użyciem terminali

płatniczych. Program uruchomiony jest bez kosztowo, zarówno dla urzędów, jak i dla klientów i będzie

trwał do 31.03.2020 r.

Do dnia podjęcia uchwały Ministerstwo Rozwoju nie poinformowało o szczegółach usługi mających

obowiązywać po okresie 31.03.2020 r. Funkcjonowanie płatności bezgotówkowych w Urzędzie

Miejskim w Drezdenku od dnia 01.04.2020 r. uzależnione będzie od braku opłat po stronie urzędu oraz

po stronie mieszkańca za dokonanie transakcji.
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