
Uchwała Nr XXXIII/247/2018 
Rady Powiatu Mławskiego 
z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

w sprawie dopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu 
Mławskiego instrumentem płatniczym. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1868 ze zm.) w związku z art. 3 pkt 3 lit. c i art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) oraz art. 67 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) - Rada 
Powiatu Mławskiego uchwala, co następuje: 

Dopuszcza się zapłatę należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Mławskiego za 
pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym 
przechowywany jest pieniądz elektroniczny. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 

§ 1 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. 

§ 3 



Uzasadnienie do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XXXIII/247/2018 z dnia 
26 kwietnia 2018 r. 

Zgodnie z postanowieniami art. 61 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja 

Podatkowa, Rada Powiatu może, w drodze uchwały, dopuścić zapłatę podatków, 

stanowiących dochody powiatu, innym instrumentem płatniczym, w tym instrumentem 

płatniczym, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny. Definicja instrumentu 

płatniczego jest dość szeroka i opiera się na dyrektywie w sprawie usług płatniczych, zgodnie 

z którą „instrumentem płatniczym jest każde zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony 

przez użytkownika usług płatniczych i dostawcę usług płatniczych zbiór procedur, z których 

korzysta użytkownik usług płatniczych w celu zainicjowania zlecenia płatniczego". 

W myśl art. 3 ust. 3 ustawy Ordynacja Podatkowa, przez podatek rozumie się również 

m.in. niepodatkowe należności budżetowe, a w związku z art. 67 ustawy o finansach 

publicznych do należności niepodatkowych stosuje się odpowiednio przepisy Działu III 

ustawy Ordynacja Podatkowa (zobowiązania podatkowe). Oznacza to, iż pobierana przez 

powiat opłata geodezyjna i komunikacyjna należą właśnie do takiej kategorii dochodów 

budżetowych powiatu. Płatności kartą płatniczą oraz płatności internetowe dotyczyć będą w 

pierwszej kolejności poboru opłat geodezyjnych oraz opłat komunikacyjnych. Możliwe będą 

również inne opłaty powiatu, które stanowić będą niepodatkowe należności budżetowe. 

System zapłaty podatków i opłat lokalnych kartą płatniczą i drogą internetową uzupełnia 

katalog istniejących sposobów regulowania zobowiązań takich jak zapłata gotówką w kasie 

urzędu oraz bezgotówkowo na podstawie polecenia przelewu. W związku z wprowadzeniem 

z dniem 01.01.2016 r. zmiany do ustawy Ordynacja Podatkowa, koszt opłat i prowizji 

związanych z zapłatą ponosi podatnik. Ilość uruchomionych terminali płatniczych w 

Starostwie oraz system płatności internetowych będą uzależnione od możliwości 

technicznych oraz przedstawionej propozycji zasad ich funkcjonowania w trzech oddzielnych 

obiektach (ul. Reymonta, Wyspiańskiego oraz Stary Rynek) Starostwa Powiatowego. 


