
 

 

UCHWAŁA NR XLVII/98/2017 

RADY MIASTA ŻAGAŃ 

z dnia 29 listopada 2017 r. 

w sprawie określenia warunków i trybu składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, 

deklaracji na podatek od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek 

rolny, a także informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji 

elektronicznej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6 ust. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 

lokalnych1) (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1785), art. 6 a ust. 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku 

o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1892) i art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 30 października 

2002 roku o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się warunki i tryb składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na 

podatek od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny, a także 

informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny w następujący sposób: 

1) Deklaracje i informacje, o których mowa mogą być przekazywane z wykorzystaniem elektronicznej 

Platformy Usług Administracji Publicznej "ePUAP". 

2) Dopuszcza się składanie deklaracji i informacji we wszystkich 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 (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 971 ze zm.). 

3) Układ informacji i powiązań składanych informacji i deklaracji określają załączniki nr 1 - 10 do uchwały  

nr XLVII/97/2017 Rady Miasta Żagań z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia wzorów 

formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji na podatek od nieruchomości, 

wzorów informacji o lasach i deklaracji na podatek leśny, a także wzorów informacji w sprawie podatku 

rolnego i deklaracji na podatek rolny. 

4) Deklaracje i informacje składane z wykorzystaniem Platformy Usług Administracji Publicznej „ePUAP” 

muszą być opatrzone: 

a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 

certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) lub 

b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym „ePUAP” zgodnie z art. 20a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity Dz. U. 

z 2017 r. poz. 570). 
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§ 2. Przekazywanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej formularzy określonych  

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. 

§ 3. Ustala się limit wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku wynikający 

z deklaracji i informacji składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej do wysokości 

100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XVII/128/2015 Rady Miasta Żagań z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie 

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

od nieruchomości, informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji na podatek rolny, a także informacji 

o lasach i deklaracji na podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań. 

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

Województwa Lubuskiego. 

  

 

Przewodnicząca Rady  

Miasta Żagań 

 

 

Wanda Winczaruk 

 

                                                      
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 

transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),  

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów 

infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa 

Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa 

w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
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