
UCHWAŁA NR XLIV/353/2018
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie określenia formatu elektronicznego, warunków i trybu składania za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 994 ze zm.) w związku z art. 6a ust. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.), art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. 
Dz. U. z 2017, poz. 1821 ze zm.), art. 6 ust. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1785 ze zm.) Rada Gminy Czernica uchwala co następuje:

§ 1. Dopuszcza się składanie informacji oraz deklaracji określonych uchwałą nr XXIII/191/2016 Rady 
Gminy Czernica z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na 
podatek od nieruchomości, rolny i leśny drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług 
Administracji Publicznych (ePUAP) bez względu na wysokość zobowiązania podatkowego.

§ 2. Informacje i deklaracje składane za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznych (ePUAP) sporządzone powinny być w formacie danych XML.

§ 3. Układ informacji i powiązań między nimi w informacjach i deklaracjach składanych za pośrednictwem 
elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznych (ePUAP) jest zgodny z układem informacji 
i powiązań między nimi zawartym we wzorach formularzy określonych w załącznikach nr 1-6 do wskazanej 
w § 1 uchwały.

§ 4. Informacje lub deklaracje złożone za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji 
Publicznej (ePUAP) wymagają użycia podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP lub 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

§ 5. Przekazywanie informacji lub deklaracji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej 
odbywa 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 Wójtowi Gminy Czernica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czernica

Leszek Kusiak
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Uzasadnienie

Zgodnie z przytoczonymi w uchwale zapisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy
o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym rada gminy może określić, w drodze uchwały, warunki
i tryb składania informacji oraz deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Możliwość składania elektronicznie formularzy jest kolejnym etapem realizacji projektu pn.
„Zwiększenie dostępności i jakości elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców i podmiotów
gospodarczych Powiatu Wrocławskiego oraz 8 Gmin: Czernicy, Długołęki, Jordanowa Śląskiego, Kątów
Wrocławskich, Kobierzyc, Mietkowa, Siechnic i Żórawiny", który ma na celu umożliwienie podatnikom
załatwienie sprawy w urzędzie, bez konieczności wychodzenia z domu. Zarówno złożenie informacji,
deklaracji lub płatności za podatek będzie można dokonać po godzinach pracy urzędu, co stanowić będzie
udogodnienie i usprawnienie dla mieszkańców gminy.
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