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UCHWAŁA NR XXIX/_____/2020 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Gniezno 
instrumentem płatniczym 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. 
z 2020 r.,poz. 713 ) oraz 61a § 1 w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.) uchwala się, co nastepuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 61a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Rada Gminy w drodze uchwały
może dopuścić zapłatę podatków stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą instrumentu płatniczego,
w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. W myśl
art. 3pkt 3 Ordynacji podatkowej przez podatek rozumie się zaliczki na podatki, raty podatków, jeżeli przepisy
prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach, opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe.
Podjęcie przedmiotowej Uchwały umożliwi dokonywanie płatności kartą płatniczą.

Możliwość zapłaty za pomocą powszechnie obowiązującej w obrocie bezgotówkowym formy płatności,
uzupełni katalog istniejących sposobów regulowania zobowiązań wobec Gminy Gniezno. Ponadto umożliwi
korzystanie z Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego prowadzonego przez Fundację Polska
Bezgotówkowa. Przystąpienie do programu nie powoduje skutków finansowych po żadnej stronie – podatnika
i organu podatkowego.Udział w programie w ramach upowszechniania płatności bezgotówkowych
w terminalach POS jest dla urzędu bezpłatne do 31 sierpnia 2021 r. Urząd nie będzie obciążany opłatami
z tytułu korzystania z terminala, ani za obsługę realizowanych płatności dokonywanych w ramach programu.
Również klienci Urzędu, dokonujący płatności z wykorzystaniem terminala nie będą ponosić opłat za
dokonanie transakcji realizowanych w ramach programu.
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