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W związku z tym, iż zostało już opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów z dnia
7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2015 r. (MP z 2014 r. poz. 718) oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia
10 października 2014 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących
w 2015 r. (MP z 2014 r. poz. 895) zwracam się do Państwa o podejmowanie uchwał w sprawie
podatków i opłat lokalnych na rok 2015.
Wobec konieczności przeprowadzenia przez Redakcję Dziennika Urzędowego wielu
czynności technicznych i organizacyjnych przed publikacją każdej uchwały, to do podmiotów
składających wnioski o publikację w dzienniku urzędowym należy zapewnienie podjęcia uchwał
i ich przekazanie do publikacji z odpowiednim wyprzedzeniem, zapewniającym wykonanie
powyższych czynności.
Dlatego też należy przyjąć, iż uchwały podatkowe, które w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami wpłyną za pośrednictwem modułu komunikacyjnego systemu
"Elektroniczny
Dziennik Urzędowy Województwa
Kujawsko-Pomorskiego"
do publikacji
w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
najpóźniej
w dniu
8 grudnia 2014 r. zostaną w nim ogłoszone najpóźniej z datą 17 grudnia 2014 r.
Natomiast uchwały podatkowe, które wpłyną do publikacji po dniu 8 grudnia 2014 r. będą
publikowane niezwłocznie, z uwzględnieniem możliwości technicznych i organizacyjnych Redakcji
Dziennika Urzędowego, ale może to spowodować sytuację, że publikacja takich uchwał nastąpi po
17 grudnia 2014 r.
Proszę również pamiętać, by akty tworzone w wersji elektronicznej były przygotowane
zgodnie z wymogami ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172) i rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
27 grudnia 2011 r. w sprawie wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych
zawierających akty normatywne
i inne akty prawne, dzienników urzędowych wydawanych
w postaci elektronicznej oraz środków komunikacji elektronicznej i informatycznych nośników
danych (Dz.U. z 2011 r. nr 289, poz. 1699). Jednocześnie przypominam, aby uchwały, w których
integralną częścią są załączniki były przesyłane wraz z załącznikami.
Tylko takie akty prawne mogą podlegać publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.

a

~ą~C11J2i q;:0'~
WOJE\;rQUA~KO-PDMORSK1

}B;W01::J'

