
Uchwała Nr XLIX/293/2018 

Rady Gminy Pcim  
z dnia 30 października 2018 r. 

 

w sprawie: wprowadzenia możliwości oraz określenia warunków i trybu 
składania formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, 
podatek rolny, podatek leśny oraz deklaracji na podatek od środków 
transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 
  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 6 ust. 13,  
ust. 14 i ust. 15, art. 9 ust. 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.), art. 6a ust. 11, ust. 12 i ust. 13 ustawy z dnia 
15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1892 ze zm.), art. 6 ust. 9,  
ust. 10 i ust. 11 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1821 ze zm.) – Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje: 
 
§ 1. 1. Wprowadza się możliwość składania informacji i deklaracji na podatek  
od nieruchomości, na podatek rolny i na podatek leśny, których wzory określono w uchwale  
nr XII/66/2015 Rady Gminy Pcim z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów 
formularzy do podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej. 
 
2. Wprowadza się możliwość składania deklaracji na podatek od środków transportowych 
(DT-1) wraz z załącznikiem do deklaracji od środków transportowych DT-1 (DT-1/A)  
za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Finansów z 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych 
składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1353). 
 
§ 2. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji i informacji za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej na podatek od nieruchomości, rolny, leśny  
oraz deklaracji na podatek od środków transportowych: 
 
1) informacje i deklaracje podatkowe składane za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej składa się do Urzędu Gminy w Pcimiu z wykorzystaniem elektronicznej 
Platformy Usług Administracji Publicznej „ePUAP”; 
 
2) dopuszcza się składanie informacji i deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych  
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie 
sporządzania i doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, 
wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 180 ze zm.); 
 
3) zakres danych, układ informacji i powiązań składanych informacji i deklaracji 
podatkowych o których mowa w § 1 ust. 1 pozostaje w relacji tożsamości ze wzorami 
informacji i deklaracji uchwalonymi Uchwałą Nr XII/66/2015 Rady Gminy Pcim z dnia  
20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy do podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego; 
 



§ 3. Przekazywanie formularzy za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi 
odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność 
danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym 
dostępem. 
 
§ 4. Informacje i deklaracje podatkowe przesłane w formie elektronicznej muszą być 
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1579 ze zm.) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej Platformy 
Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  
o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 570 ze zm.). 
 
§ 5. Informacje i deklaracje podatkowe określone w § 1 niniejszej uchwały mogą być składane 
w formie elektronicznej bez limitów wysokości zobowiązań podatkowych, kwot ich nadpłat 
lub kwot zwrotu podatku. 
 
§ 6. Deklaracje i informacje podatkowe przesyłane za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej nie muszą być znakowane czasem przez wysyłającego. 
 
§ 7. Poświadczeniem złożenia informacji i deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej jest urzędowe potwierdzenie odbioru. 
 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim. 
 
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
 
 
 
 


