
 
 

 

 
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze 

 
Ul. M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, tel. /0 – 16/ 642 31 42, 
                                                                 fax. /0 – 16/ 642 66 30 

 e-mail: sekretariat@kanczuga.pl 
                  http://www.kanczuga.pl 

Godziny otwarcia Urzędu: poniedziałek – piątek: 7.30-15.30, środa: 8.00-16.00 
 

  
 WYDANIE DECYZJI OKREŚLAJĄCEJ WYSOKOŚĆ 

ZOBOWIĄZANIA W PODATKU OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH I 

PRAWNYCH 

 Podstawa 
prawna 

� Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. –  Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. 
Nr 8, poz. 60  ze zmianami) 

� Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) 

� Uchwała Nr XVIII/ 239/2008 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 19 listopada 2008r. 
w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy 
i miasta Kańczuga obowiązujących w 2009 r. 

Sposób załatwienia 
sprawy  

� Wydanie decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego 
w przypadku gdy podatnik mimo ciąŜącego na nim obowiązku, nie zapłacił 
w całości lub w części podatku, nie złoŜył deklaracji albo Ŝe wysokość 
zobowiązania podatkowego jest inna niŜ w deklaracji 

� Doręczenie decyzji drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

 Wymagane  
 dokumenty  

Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 wraz 
z załącznikiem DT-1/A (deklaracja wraz z załącznikiem dostępna na stronie 
internetowej urzędu bądź na stanowisku pracy 
Na jej podstawie naliczony zostanie przypis podatku od środków 
transportowych za dany rok podatkowy  

 Opłaty  Nie pobiera się opłat 

Termin załatwienia 
sprawy   

Do 30 dni 

 Tryb 
odwoławczy  

Od decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Przemyślu w terminie  14 dni licząc od dnia otrzymania 
decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga Odwołanie 
naleŜy złoŜyć na dzienniku podawczym Urzędu Miejskiego pokój nr 13 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Finansowo – BudŜetowy 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

 Dorota Dziedzic -  inspektor  
 piętro II, pok. nr 25 tel. (016) 642 31 46 

 Inne 
informacje  

Decyzja jest wydawana po upływie ustawowego terminu płatności podatku od 
środków transportowych. 
O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania 
podatkowego (sprzedaŜ, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby 
podatnika) podatnik zobowiązany jest zawiadomić tutejszy organ podatkowy 
w terminie 14 dni od daty zmiany.  

Opracowała:  - inspektor – Dorota Dziedzic – 04.12.2009 
Zatwierdził:  -  Skarbnik Gminy –  Małgorzata Michna – 04.01.2010 
Zatwierdził:  – Burmistrz  – Jacek Sołek – 07.01.2010 
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