
 

 

UCHWAŁA NR XLV/629/2018 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE 

z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, 

rolny oraz leśny 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.), art. 6 ust. 14 i 15, art. 9 ust. 9 

i 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.,  

poz. 1445), art. 6a ust. 12 i 13, art. 9 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1892 późń. zm.) oraz art. 6 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 

o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1821), po konsultacjach określonych uchwałą  

Nr XLVII/650/2010 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 196, poz. 3002) 

Rada Miejska w Jaworznie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się możliwość składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny  

i leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej, których wzory określono w uchwale Nr XIV/176/2015 

Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji 

i informacji podatkowych dla celów ustalenia podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących  

na terenie miasta Jaworzna, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 

§ 2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji i informacji za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej na podatek od nieruchomości, rolny, leśny: 

1. Deklarację lub informację podatkową składa się poprzez wypełnienie interaktywnego formularza  

za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji 

Publicznej ePUAP. 

2. Dopuszcza się składanie deklaracji lub informacji podatkowych wyłącznie w formatach wymienionych 

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania i doręczania 

dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 180). 

3. Zakres danych, układ informacji i powiązań między nimi w złożonej deklaracji lub informacji na podatek 

od nieruchomości, rolny, leśny jest zgodny z zakresem danych układem i powiązaniami zawartymi we wzorach 

stanowiących załączniki do uchwały Nr XIV/176/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 26 listopada 2015 r. 

w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych dla celów ustalenia podatku  

od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujących na terenie miasta Jaworzna. 
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4. Deklaracja lub informacja podatkowa złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu 

ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r.  

poz. 1579 z późn. zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 570 z późn. zm.). 

5. Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 

nie muszą być znakowane czasem przez wypełniającego. Serwer Urzędu Miejskiego w Jaworznie w momencie 

otrzymania deklaracji lub informacji podatkowej automatycznie generuje urzędowe poświadczenie odbioru. 

6. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej formularzy musi odbywać  

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

w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XI/137/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie 

określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz 

deklaracji na podatek od środków transportowych, za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie 

 

 

Wiesław Więckowski 
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