
UCHWAŁA NR LXVIII/534/2022 
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ 

z dnia 28 października 2022 r. 

w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochód 
budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 61a § 1 w związku z art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm) oraz art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) – Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 3. Uchyla się uchwałę nr XLVIII/388/17 Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 30 listopada 
2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochód 
budżetu Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Artur Pokora 
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UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art.  61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1540 ze zm.) rada gminy może, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody 
budżetu gminy, za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym 
przechowywany jest pieniądz elektroniczny.  

Przy czym pod pojęciem „podatków” należy również rozumieć zaliczki na podatki, raty podatków, 
jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w ratach oraz opłaty oraz niepodatkowe 
należności budżetowe, o czym stanowi art. 3 pkt 3 ww. ustawy. 

 Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i konieczne.  
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