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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 5 lipca 2022 r. 

w sprawie dopuszczenia zapłaty opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych stanowiących 
dochód budżetu Miasta i Gminy Pleszew za pomocą innego instrumentu płatniczego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559) oraz art. 61a § 1 i § 2 w związku z art. 3 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r., poz. 1540) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Dopuszcza się możliwość zapłaty: 

a) opłaty skarbowej, 

b) opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL; 

c) opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza Urzędem Stanu 
Cywilnego, 

d) opłaty dodatkowej za nieopłacone miejsce postoju w Strefie Płatnego Parkowania w Pleszewie, 

e) opłaty abonamentowej za parkowanie pojazdów samochodowych w Strefie Płatnego Parkowania 
w Pleszewie, 

f) grzywny nałożonej w drodze postępowania mandatowego 

za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest 
pieniądz elektroniczny. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

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

Przepis art. 61 a Ordynacji podatkowej stanowi, że: 

§ 1. Rada gminy, rada powiatu oraz sejmik województwa mogą, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę 
podatków, stanowiących dochody odpowiednio budżetu gminy, powiatu lub województwa, za pomocą innego 
instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 

§ 2. W przypadku wymienionym w § 1 za termin dokonania zapłaty podatku uważa się dzień obciążenia 
rachunku płatniczego podatnika, płatnika lub inkasenta lub jego rachunku w banku lub spółdzielczej kasie 
oszczędnościowo-kredytowej, innego niż płatniczy, albo dzień pobrania wartości pieniężnej z pieniądza 
elektronicznego. 

Z kolei, zgodnie 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. 

Przedmiotowa uchwała umożliwi dokonywanie i wnoszenie opłat, za pomocą karty płatniczej lub z użyciem 
telefonu komórkowego, co z pewnością przyczyni się do ułatwienia zobowiązanym wykonywania ich 
obowiązków względem gminy. 

Wskazana metoda płatności będzie wykorzystana w płatnościach przyjmowanych w Urzędzie Stanu 
Cywilnego i w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Pleszew, w Biurze Strefy Płatnego 
Parkowania oraz w Urzędzie Skarbowym w Pleszewie. 

Mając powyższe na uwadze, przyjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione. 
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