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Karta Usługi  
Nr 1 

Nazwa usługi 
ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO I ZMIAN MAJĄCYCH 

WPŁYW NA WYSOKOŚĆ PODATKU OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2023r. 

poz. 70) 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022r. poz.2651 
z późn.zm.) 

 Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 

(Dz. U. z 2022r poz. 2267)  

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie wzoru 

deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2436) 

 Uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr LI/577/22 z dnia 27 października 2022r  

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 
2023 w mieście i gminie Kolbuszowa. 

 Uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr LIV/519/06 z dnia 26 października 2006r 

w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych na rok 2007 w mieście  
i gminie Kolbuszowa 

 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Podatków w Wydziale Finansów Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej. 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Iwona Wyczawska-Kiwak – kierownik, Paulina Rusin- pomoc administracyjna 
Parter Urzędu Miejskiego, pokój nr 3 
Nr tel. 17 – 2271 333 wew. 341, 361 

Sposób załatwienia sprawy  
 Założenie karty podatkowej ewidencji pojazdu 

 Założenie konta do wpłat należności z tytułu podatku od środków transportowych 

 Weryfikacja złożonej deklaracji 

Wymagane  
dokumenty  

Podatnik składa wypełnioną deklarację na podatek od środków transportowych DT-1 
wraz z załącznikiem DT-1/A w terminie do 15 lutego roku podatkowego, lub 14 dni od 
daty zmiany uzasadniającej złożenie deklarcaji. 
Na podstawie w/w Uchwały podatnik nalicza przypis podatku od środków 
transportowych za dany rok podatkowy. 

Określenie wzorów 
dokumentów i miejsce ich 
udostępnienia 

Internet 

Opłaty Nie pobiera się opłat. 

Termin załatwienia sprawy   Do 30 dni. 

Tryb odwoławczy  

W przypadku nie złożenia przez podatnika deklaracji, organ podatkowy wzywa 
podatnika do jej złożenia. Po upływie terminu do jej złożenia, wszczyna się 
postępowanie kończące się decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego 
na podstawie danych ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej. Od 
decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  
w Tarnobrzegu, w terminie  14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem 
Burmistrza Kolbuszowej. Odwołanie należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
Miejskiego lub przesłać pocztą na adres Urzędu.  

Pozostałe Informacje 

Deklaracje składa się do 15 lutego każdego roku podatkowego. O wszelkich zmianach 
mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego (sprzedaż, zmiana miejsca 

zamieszkania lub siedziby podatnika) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy 
organ podatkowy w terminie 14 dni od daty zmiany. 

 Podatek płatny jest w terminach do 15 lutego roku podatkowego oraz do  
15 września roku podatkowego na indywidualny numer rachunku bankowego podany 
przez organ podatkowy. 

 

Opracował: Iwona Wyczawska-Kiwak, kierownik 
Sprawdził: Imię i nazwisko, stanowisko, data 
Zatwierdził: Imię i nazwisko, stanowisko, data 


