
 

 

Urząd Gminy Nowy Żmigród 
 

ul. Mickiewicza  2, 38-230 Nowy  migród,  tel.. 134482645 , fax. 13 44826375 
 

e-mail:  ugnz@pro.onet.pl ,  www.nowyzmigrod.eu 
Godziny otwarcia Urzędu:   poniedziałek, wtorek, czwartek: 730 – 1530 środa: 730 – 1700

 

piątek: 730 – 1400
 

 

Wydanie decyzji określającej wysokość 
zobowiązania w podatku od środków 

NR BF/10 
transportowych dla osób fizycznych 

i prawnych 

 
 
 

 
Podstawa prawna 

 
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. –  Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2015 

r.  poz. 613 z późń. zm.) 
  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 849 z późń. zm.) 
  Uchwała Nr XIII/83/11 z dnia 25 listopada 2011 r. Rady Gminy w Nowym 

Żmigrodzie  w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 

transportowych na terenie gminy Nowy Żmigród 

 
 
 
Sposób załatwienia 
sprawy 

 

 Wydanie     decyzji     określającej     wysokość     zobowiązania 

podatkowego w przypadku gdy podatnik mimo ciążącego na nim 

obowiązku, nie zapłacił w całości lub w części podatku, nie złożył deklaracji 
albo że wysokość zobowiązania podatkowego jest inna niż 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)  –  załącznik  do 

pobrania 
Na jej podstawie naliczony zostanie przypis podatku od środków 
transportowych za dany rok podatkowy 

 
Opłaty 

 
Nie pobiera się opłat 

Termin załatwienia 
sprawy 

 

Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty wpływu 

 

 
Tryb odwoławczy 

 

Stronie   przysługuje   prawo   wniesienia   odwołania   do   Samorządowego 
Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem tutejszego organu w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 

Komórka 
odpowiedzialna 

 

Referat Budżetu i Finansów 

 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

 
inspektor mgr Małgorzata Marciniec 

 

 
 
 
Inne informacje 

 

Decyzja jest wydawana po upływie ustawowego terminu płatności podatku 
od środków transportowych. 
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. 

 

Opracował: Małgorzata Marciniec – inspektor – 06.07.2015r.  
Sprawdził: Krystyna Szajnicka – Skarbnik Gminy – 06.07.2015r. 
Zatwierdził: Grzegorz Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród – 06.07.2015r. 
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