
 

 

UCHWAŁA NR III/17/2015 

RADY MIEJSKIEJ W WOŁCZYNIE 

z dnia 28 stycznia 2015 r. 

w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych  

za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594 z późn. zm.), art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

(j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 849), Rada Miejska w Wołczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 14 lutego 2013 r.  

w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą komunikacji elektronicznej 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 221). 

§ 2. Deklaracje podatkowe, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, mogą być przesyłane przez 

podatników w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej. 

§ 3. Deklaracje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej muszą być 

opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (j.t. Dz. U. z 2013 r. 

poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia  

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1114). 

§ 4. Deklaracje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie muszą 

być znakowane czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Elektronicznej Platformy Usług 

Administracji Publicznej deklaracji podatkowych przesyłanych w formie elektronicznej zostanie potwierdzony 

przez wygenerowane w sposób automatyczny urzędowe poświadczenie odbioru, które zostanie przekazane 

nadawcy drogą elektroniczną. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wołczyna. 

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

Województwa Opolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

 

Waldemar Antkowiak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 2 lutego 2015 r.
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