
ZARZĄDZENIE NR 6/VIII/2023 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW 

z dnia 12 stycznia 2023 r. 

w sprawie sposobu podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie podatkowe w podatku od 
nieruchomości, podatku rolnym i leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania pieniężnego 

sporządzanych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., 
poz. 40 ze zmianami) oraz art. 210 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 2651 ze zmianami) w związku z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023 r., poz. 70), art. 6a ust. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku 
rolnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zmianami) i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku 
leśnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zmianami) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Własnoręczny podpis osoby upoważnionej do podpisywania decyzji ustalających zobowiązanie 
podatkowe w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i leśnym, w tym w formie łącznego zobowiązania 
pieniężnego sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego zastępuje się nadrukiem imienia 
i nazwiska wraz z podaniem stanowiska służbowego osoby upoważnionej do jej wydania. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Podatków i Opłat. 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 210 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1197 r. Ordynacja podatkowa, decyzja w sprawie ustalenia 
zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym lub podatku leśnym, w tym 
w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, sporządzana z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, 
może zamiast podpisu własnoręcznego osoby upoważnionej do jej wydania, zawierać podpis mechanicznie 
odtwarzany tej osoby lub nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do 
jej wydania. W związku z masowością wydawania i podpisywania decyzji wymiarowych na początku roku 
generowanych z systemu automatycznie, zasadnym jest zastąpienie własnoręcznego podpisu osoby 
upoważnionej, nadrukiem imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym tej osoby. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione. 
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