
UCHWAŁA NR XXV/184/21 
RADY GMINY CIELĄDZ 

z dnia 20 września 2021 r. 

w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, 
stanowiących dochody budżetu Gminy Cielądz, za pomocą instrumentu płatniczego, w tym 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 (t. j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372), art. 60 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305, poz. 1535) oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, poz. 1598) uchwala się, co następuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
 
 

Małgorzata Rosa 
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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. Takim 
instrumentem jest np. powszechnie stosowana karta płatnicza lub telefon komórkowy (usługa BLIK ). 

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 niepodatkowe należności budżetowe. 

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwi dokonywanie płatności kartą płatniczą, czy np. telefonem 
komórkowym, co stanowić będzie udogodnienie dla mieszkańców gminy Cielądz, gdyż 
rozszerzy katalog istniejących sposobów regulowania zobowiązań wobec gminy takich jak zapłata 
u inkasenta, opłaty gotówką na poczcie lub w banku, czy bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu. 

W zawiązku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne
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