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Karta Usługi  
Nr 2 

Nazwa usługi 
WYDANIE DECYZJI W SPRAWIE ULG PODATKOWYCH 

W PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019r. 

poz. 1170 z późn.zm) 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021r. poz.1540 

z późn.zm.) 

 Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. z 2021 poz. 743 z późn.zm.)  

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

(Dz. U. z 2021r poz. 1672 z późn.zm.) 

 Uchwała Rady Miejskiej w Kolbuszowej Nr XXXVIII/443/21 z dnia 28 października 

2021r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 
na rok 2022 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  
 Postępowanie podatkowe 

 Wydanie decyzji. 

Wymagane  
dokumenty  

 Wniosek o zastosowanie ulgi podatkowej wraz z uzasadnieniem ubiegania się o ulgę.  

 Dokumenty określające sytuację finansową: 

 osoby fizycznej (m.in.: zaświadczenie o dochodach, posiadane kredyty, pożyczki, 

sytuacja nadzwyczajna, nieprzewidziane wydatki) 

 osoby prawnej (sytuacja finansowa m.in. dochody przedsiębiorstwa, posiadane 

kredyty, pożyczki, nieprzewidziane wydatki) 
Informacja przedsiębiorcy o uzyskanej pomocy publicznej w okresie trzech lat 
poprzedzających dzień złożenia wniosku wraz z formularzem przedsiębiorcy 
ubiegającego się o pomoc. 

Opłaty Nie pobiera się opłat. 

Termin załatwienia sprawy   
Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpłynięcia wniosku, a w sprawach 
wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego w ciągu  
2 miesięcy. 

Tryb odwoławczy  

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 na adres tut. Urzędu.  

Pozostałe Informacje 

 Decyzja jest dostarczana pocztą lub przez pracownika UM, za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru. 
Organ podatkowy na wniosek podatnika, może udzielić ulgi w podatku (umorzenie, 
rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności) w przypadkach uzasadnionych 
ważnym interesem podatnika (zwłaszcza w razie znacznego ograniczenia możliwości 
płatniczych podatnika wskutek zaistnienia zdarzeń losowych) lub interesem publicznym.   

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


