
 

 

UCHWAŁA NR XLIII/776/17 

RADY MIASTA CHORZÓW 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych  

za pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 9 ust. 9 i ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 

i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1523) - na wniosek Prezydenta Miasta Chorzów 

Rada Miasta Chorzów 

uchwala 

§ 1. Wprowadzić możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych 

wraz z załącznikiem do deklaracji, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 listopada 

2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025), 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 2. Deklaracja wraz z załącznikiem do deklaracji musi być przesłana z wykorzystaniem interfejsu 

dostępnego poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP lub System 

Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej  SEKAP. 

§ 3. Deklaracja wraz z załącznikiem do deklaracji musi być opatrzona kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

§ 4. Deklaracja wraz z załącznikiem do deklaracji przesłana za pośrednictwem środków komunikacji 

elektronicznej nie musi być znakowana czasem przez wysyłającego. Serwer Urzędu Miasta Chorzów 

w momencie otrzymania deklaracji wraz z załącznikiem automatycznie generuje urzędowe poświadczenie 

odbioru. 

§ 5. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej deklaracji na podatek  

od środków transportowych określonej w § 1 niniejszej uchwały musi odbywać się w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający  

ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chorzów. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 grudnia 2017 r.

Poz. 6634



§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2018 roku. 

  

 
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Chorzów 

 

 

Waldemar Kołodziej 
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