
UCHWAŁA NR XXXIII/692/13

RADY MIASTA GDYNI

z dnia 28 sierpnia 2013 r.

o zmianie uchwał poprzez określenie warunków i trybu składania dokumentów za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej1) 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt. 8 i 9, art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 poz. 594), art. 6 ust. 14 i 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. 2010, nr 95, poz. 613 z późn. zm.2)), art. 6a ust. 12 i 13 ustawy 
z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj. Dz.U. 2006, nr 136, poz. 969 z późn. zm.3)), 
art. 6 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (tj. Dz.U. 2013 poz. 465), art. 90f 
ustawy z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. 2004, nr 256, poz. 2572 z późn. zm.4)), 
art. 81 ust. 1 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 
1568 z późn.zm.5)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVIII/358/12 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2012 r. w sprawie wzoru informacji na 
podatek od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1456) wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości może być złożona za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej, z zachowaniem wskazanych warunków i trybu składania: 

1) informację składa się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, 

2) dopuszcza się składanie informacji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, 

1) Zmiany zostają wprowadzone w: uchwale nr XVIII/358/12 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2012 r. w sprawie wzoru informacji na podatek 
od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1456), uchwale nr XVIII/357/12 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2012r. w sprawie wzoru 
deklaracji na podatek od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1455), uchwale nr XIII/287/03 Rady Miasta Gdyni z 26 listopada 
2003 roku w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 151, poz. 2680), uchwale nr XXXVI/882/05 
Rady Miasta Gdyni z 23 listopada 2005 roku w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 133, poz. 2849), 
uchwale nr III/54/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie wzoru informacji w sprawie podatku leśnego (DZ. 
Urz. Woj. Pom. nr 89, poz. 2190), uchwale nr XXXVI/883/05 Rady Miasta Gdyni z 23 listopada 2005 roku w sprawie wzoru deklaracji na 
podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 133, poz. 2850), uchwale nr XXII/459/12 Rady Miasta Gdyni z 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków 
i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 2820), uchwale nr XXXV/1136/01 Rady Miasta 
Gdyni z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie przyjęcia do realizacji “Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy” 
(Dz. Urz. Woj. Pom. 2002, nr 1, poz. 7), uchwale nr XXXIX/861/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 r. w sprawie w sprawie 
przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach 
wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 35, poz. 545).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2010, nr 96, poz.620, Dz.U. 2010, nr 225, poz. 1461, Dz.U.  
2010, nr 226, poz. 1475, Dz.U. 2009, nr 215, poz. 1674, Dz.U. 2011, nr 102, poz. 584, Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654, Dz.U. 2011, nr 
171 poz. 1016, Dz.U. 2011, nr 232, poz. 1378.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2005, nr 143, poz.1199, Dz.U. 2006, nr 191, poz. 1412, Dz.U. 
2006, nr 249, poz. 1825, Dz.U. 2006, nr 245, poz. 1775, Dz.U. 2007, nr 109, poz. 747, Dz.U. 2008, nr 116, poz .730, Dz.U. 2008r, nr 
237, poz.1655, Dz.U. 2009, nr 56, poz. 458, Dz.U. 2010, nr 96, poz. 620, Dz.U. 2010, nr 226, poz. 1475.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2004, nr 109, poz. 1161, Dz.U. 2003, nr 137, poz. 1304, Dz.U. 
2004, nr 69, poz. 624, Dz.U. 2004, nr 273, poz. 2703, Dz.U. 2004, nr 281, poz. 2781, Dz.U. 2005, nr 17, poz. 141, Dz.U. 2005, nr 131, 
poz. 1091, Dz.U. 2005, nr 122, poz. 1020, Dz.U. 2003, nr 137, poz. 1304, Dz.U. 2005, nr 167, poz. 1400, Dz.U. 2005, nr 94, poz. 788, 
Dz.U. 2005, nr 249, poz. 2104, Dz.U. 2006, nr 144, poz.1043, Dz.U. 2006, nr 208, poz. 1532, Dz.U. 2006, nr 227, poz. 1658, Dz.U. 2007, 
nr 42, poz. 273, Dz.U. 2007, nr 80, poz. 542, Dz.U. 2007, nr 80, poz. 542, Dz.U. 2007, nr 120, poz. 818, Dz.U. 2007, nr 115, poz. 791, 
Dz.U. 2007, nr 80, poz. 542, Dz.U. 2007, nr 181, poz. 1292, Dz.U. 2007, nr 181, poz. 1292, Dz.U. 2007, nr 180, poz. 1280, Dz.U. 2008, 
nr 70, poz. 416, Dz.U. 2008, nr 145, poz. 917, Dz.U. 2008, nr 145, poz. 917, Dz.U. 2008, nr 216, poz. 1370, Dz.U. 2008, nr 145, poz. 
917, Dz.U. 2009, nr 6, poz. 33, Dz.U. 2009, nr 31, poz. 206, Dz.U. 2009, nr 56, poz. 458, Dz.U. 2009, nr 56, poz. 458, Dz.U. 2008, nr 
145, poz. 917, Dz.U. 2008, nr 235, poz. 1618, Dz.U. 2009, nr 56, poz. 458, Dz.U. 2009, nr 56, poz. 458, Dz.U. 2009, nr 219, poz. 1705, 
Dz.U. 2010, nr 44, poz. 250, Dz.U. 2010, nr 54, poz. 320, Dz.U. 2010, nr 148, poz. 991, Dz.U. 2010, nr 127, poz. 857, Dz.U. 2009, nr 
157 poz. 1241, Dz.U. 2011, nr 106, poz. 622, Dz.U. 2011, nr 112, poz. 654, Dz.U. 2009, nr 56 poz. 458, Dz.U. 2011, nr 205, poz. 1206, 
Dz.U. 2011, nr 149, poz. 887, Dz.U. 2011, nr 139, poz. 814,  Dz.U. 2011, nr 205, poz. 1206, Dz.U. 2011, nr 205, poz. 1206, Dz.U. 2012, 
poz. 941, Dz.U. 2012, poz. 979.

5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. 2004, nr 96, poz. 959, Dz.U. 2004, nr 238, poz. 2390, Dz.U. 2006, nr 50,poz. 
362, Dz.U. 2006, nr 126, poz. 875, Dz.U. 2009, nr 31, poz. 206, Dz.U. 2007, nr 192, poz. 1394, Dz.U. 2009, nr 97, poz. 804, Dz.U. 2010, 
nr 130, poz. 871.
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doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 
elektronicznych (Dz. U. nr 206, poz. 1216), 

3) zakres danych, układ informacji i powiązań miedzy nimi w złożonej informacji jest zgodny z zakresem danych, 
układem i powiązaniami zawartymi we wzorze stanowiącym załącznik, o którym mowa w ust. 1, 

4) informacja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów 
realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. 2013, poz. 235), 

5) nie wymaga się znakowania czasem.”.

§ 2. W uchwale nr XVIII/357/12 Rady Miasta Gdyni z 28 marca 2012r. w sprawie wzoru deklaracji na 
podatek od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Pom. poz. 1455) wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości może być złożona za pośrednictwem środków 
komunikacji elektronicznej, z zachowaniem wskazanych warunków i trybu składania: 

1) deklarację składa się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, 

2) dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, 
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 
elektronicznych (Dz. U. nr 206, poz. 1216), 

3) zakres danych, układ informacji i powiązań miedzy nimi w złożonej deklaracji jest zgodny z zakresem danych, 
układem i powiązaniami zawartymi we wzorze stanowiącym załącznik, o którym mowa w ust. 1, 

4) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. 2013, poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (tj. Dz. U. 2013, poz. 235), 

5) nie wymaga się znakowania czasem.”.

§ 3. W uchwale nr XIII/287/03 Rady Miasta Gdyni z 26 listopada 2003 roku w sprawie wzoru informacji 
w sprawie podatku rolnego (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 151, poz. 2680) wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Informacja w sprawie podatku rolnego może być złożona za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej, z zachowaniem wskazanych warunków i trybu składania: 

1) informację składa się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, 

2) dopuszcza się składanie informacji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, 
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 
elektronicznych (Dz. U. nr 206, poz. 1216), 

3) zakres danych, układ informacji i powiązań miedzy nimi w złożonej informacji jest zgodny z zakresem danych, 
układem i powiązaniami zawartymi we wzorze stanowiącym załącznik, o którym mowa w ust. 1, 

4) informacja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. 2013, poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (tj. Dz. U. 2013, poz. 235), 

5) nie wymaga się znakowania czasem.”.
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§ 4. W uchwale nr XXXVI/882/05 Rady Miasta Gdyni z 23 listopada 2005 roku w sprawie wzoru 
deklaracji na podatek rolny (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 133, poz. 2849) wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Deklaracja na podatek rolny może być złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 
z zachowaniem wskazanych warunków i trybu składania: 

1) deklarację składa się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, 

2) dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, 
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 
elektronicznych (Dz. U. nr 206, poz. 1216), 

3) zakres danych, układ informacji i powiązań miedzy nimi w złożonej deklaracji jest zgodny z zakresem danych, 
układem i powiązaniami zawartymi we wzorze stanowiącym załącznik, o którym mowa w ust. 1, 

4) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. 2013, poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (tj. Dz. U. 2013, poz. 235), 

5) nie wymaga się znakowania czasem.”.

§ 5. W uchwale nr III/54/2002 Rady Miasta Gdyni z dnia 11 grudnia 2002 roku w sprawie wzoru 
informacji w sprawie podatku leśnego (DZ. Urz. Woj. Pom. nr 89, poz. 2190) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1. w § 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Informacja w sprawie podatku leśnego może być złożona za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej, z zachowaniem wskazanych warunków i trybu składania: 

1) informację składa się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, 

2) dopuszcza się składanie informacji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, 
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 
elektronicznych (Dz. U. nr 206, poz. 1216), 

3) zakres danych, układ informacji i powiązań miedzy nimi w złożonej informacji jest zgodny z zakresem danych, 
układem i powiązaniami zawartymi we wzorze stanowiącym załącznik, o którym mowa w ust. 1, 

4) informacja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. 2013, poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (tj. Dz. U. 2013, poz. 235), 

5) nie wymaga się znakowania czasem.”.

§ 6. W uchwale nr XXXVI/883/05 Rady Miasta Gdyni z 23 listopada 2005 roku w sprawie wzoru 
deklaracji na podatek leśny (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 133, poz. 2850) wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 1 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Deklaracja na podatek leśny może być złożona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 
z zachowaniem wskazanych warunków i trybu składania: 

1) deklarację składa się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, 

2) dopuszcza się składanie deklaracji wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, 
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 
elektronicznych (Dz. U. nr 206, poz. 1216), 

Id: 15918844-08D4-4086-9089-7449E505BBE2. Podpisany Strona 3



3) zakres danych, układ informacji i powiązań miedzy nimi w złożonej deklaracji jest zgodny z zakresem danych, 
układem i powiązaniami zawartymi we wzorze stanowiącym załącznik, o którym mowa w ust. 1, 

4) deklaracja złożona w formie elektronicznej musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. 2013, poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (tj. Dz. U. 2013, poz. 235), 

5) nie wymaga się znakowania czasem.”.

§ 7. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXII/459/12 Rady Miasta Gdyni z 29 sierpnia 2012 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu przyznawania i przekazywania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów, wychowanków i słuchaczy zamieszkujących na terenie Gminy Miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pom. 
poz. 2820) wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 4 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej, z zachowaniem wskazanych warunków i trybu składania: 

1) wniosek składa się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, 

2) dopuszcza się składanie wniosku wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, 
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 
elektronicznych (Dz. U. nr 206, poz. 1216), 

3) zakres danych, układ informacji i powiązań miedzy nimi w złożonym wniosku jest zgodny z zakresem danych, 
układem i powiązaniami zawartymi we wzorze stanowiącym załącznik, o którym mowa w ust. 4, 

4) wniosek złożony w formie elektronicznej musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. 2013, poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (tj. Dz. U. 2013, poz. 235), 

5) nie wymaga się znakowania czasem.”.

2. w § 5 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego może być złożony za pośrednictwem środków komunikacji 
elektronicznej, z zachowaniem wskazanych warunków i trybu składania: 

1) wniosek składa się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, 

2) dopuszcza się składanie wniosku wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, 
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 
elektronicznych (Dz. U. nr 206, poz. 1216), 

3) zakres danych, układ informacji i powiązań miedzy nimi w złożonym wniosku jest zgodny z zakresem danych, 
układem i powiązaniami zawartymi we wzorze stanowiącym załącznik, o którym mowa w ust.4, 

4) wniosek złożony w formie elektronicznej musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. 2013, poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (tj. Dz. U. 2013, poz. 235), 

5) nie wymaga się znakowania czasem.”.

§ 8. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXV/1136/01 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 listopada 2001 roku 
w sprawie przyjęcia do realizacji “Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy w tym zasad i kryteriów wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy” 
(Dz. Urz. Woj. Pom. 2002, nr 1 poz. 7) wprowadza się następujące zmiany: 
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1. w § 17 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Wniosek i oświadczenia mogą być złożone za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, 
z zachowaniem wskazanych warunków i trybu składania: 

1) wnioski i oświadczenia składa się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, 

2) dopuszcza się składanie wniosku i oświadczeń wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów 
elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii 
dokumentów elektronicznych (Dz. U. nr 206, poz. 1216), 

3) zakres danych, układ informacji i powiązań miedzy nimi w złożonym wniosku i oświadczeniach jest zgodny 
z zakresem danych, układem i powiązaniami zawartymi we wzorach stanowiących załączniki, o których mowa 
w ust. 1, 

4) wniosku i oświadczenia złożone w formie elektronicznej muszą być podpisane bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 
18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. 2013, poz. 262) lub podpisem potwierdzonym 
profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności 
podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. 2013, poz. 235), 

5) nie wymaga się znakowania czasem.”.

§ 9. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXIX/861/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 27 stycznia 2010 r. 
w sprawie w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, 
restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, znajdujących się na terenie 
administracyjnym Gminy Miasta Gdyni (Dz. Urz. Woj. Pom. nr 35, poz. 545) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1. w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Wniosek może być złożony za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z zachowaniem 
wskazanych warunków i trybu składania: 

1) wniosek składa się za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej, 

2) dopuszcza się składanie wniosku wyłącznie w formatach wymienionych w rozporządzeniu Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, 
doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów 
elektronicznych (Dz. U. nr 206, poz. 1216), 

3) zakres danych, układ informacji i powiązań miedzy nimi w złożonym wniosku jest zgodny z zakresem danych, 
układem i powiązaniami zawartymi we wzorze stanowiącym załącznik, o którym mowa w ust. 2, 

4) wniosek złożony w formie elektronicznej musi być podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 
2001r. o podpisie elektronicznym (tj. Dz. U. 2013, poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 
zadania publiczne (tj. Dz. U. 2013, poz. 235), 

5) nie wymaga się znakowania czasem.”.

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

Przewodniczący Rady Miasta:
S. Szwabski
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