Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wynikające z uchwały Nr XXX/806/16 z
dnia 27 października 2016 r.
Uchwała Nr XX/356/11
RADY MIASTA GDANSKA
z dnia 24 listopada 2011 r.
w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek
od nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm. poz. 1579), art. 6 ust. 14
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716,
zm. poz. 1579) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się następujące warunki i tryb składania deklaracji i informacji na podatek od
nieruchomości za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
1. Format elektroniczny informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz
deklaracji na podatek od nieruchomości określony jest w formacie danych XML.
2. Układ informacji i powiązań między danymi:
1)w informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN1) wraz z załącznikami ZN1 i ZN2
(określonymi w § 1 uchwały nr XIX/316/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.10.2011 r.) w
formacie XML określa załącznik nr 1 do uchwały,
2)w deklaracji na podatek od nieruchomości (DN1) wraz z załącznikami ZN1 i ZN2
(określonymi w § 1 uchwały nr XIX/316/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 27.10.2011 r.) w
formacie XML określa załącznik nr 2 do uchwały.
§ 2. Dokumenty XML, o których mowa w § 1 ust. 2 zgodne są z wzorami, publikowanymi
w Centralnym Repozytorium Dokumentów MSWiA prowadzonym na platformie ePUAP,
zgodnie z art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.).
§ 3. Dokumenty XML, o których mowa w § 1 ust. 2 w postaci elektronicznej przesyłane są na
Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miejskiego w Gdańsku udostępnioną na
elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
§ 4. Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 2 są opatrywane:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP .”
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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