
URZĄD MIASTA MYSŁOWICE
ul. Powstańców 1, 41-400 Mysłowice

tel.: (32) 31-71-100 fax.: (32) 222-25-65
Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30-17.00; 

wtorek, środa, czwartek 7.30-15.30; piątek 7.30-14.00

Karta usługi
PO-07

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

WYMAGANE DOKUMENTY

 Deklaracja na podatek od środków transportowych ( DT – 1),
 Załącznik do deklaracji DT – 1 o posiadanych środkach transportowych ( DT – 1/A).

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Urząd Miasta Mysłowice
Ul. Powstańców 1, p. 102
Tel.(032) 31 71 252

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Podatnik jest obowiązany złożyć deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy w
terminie do dnia 15 lutego.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Pobierz i wypełnij wymaganą deklarację.
2. Złóż dokumenty wraz z załącznikami w biurze podawczym Urzędu Miasta Mysłowice lub wyślij  pocztą  na
adres Urzędu Miasta Mysłowice.

OPŁATY

Brak opłat

TRYB ODWOŁAWCZY

Nie dotyczy

DODATKOWE INFORMACJE

 Dodatkowych  informacji  udziela  pracownik  Wydziału  Podatków  i  Opłat  Lokalnych  
tel. (032) 31-71-252 p. 102,

 W  przypadku  braku  kompletu  wymaganych  dokumentów  Wnioskodawca  zostanie  wezwany  do  ich
uzupełnienia w trybie czynności sprawdzających.

PODSTAWA PRAWNA

 Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 650),

 Ustawa z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 800),

Na podstawie art. 13 w zw. z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Prezydent Miasta Mysłowice jako
administrator  danych  osobowych  informuje,  że  pozyskiwane  dane  mają  na  celu  realizację  obowiązków  Prezydenta  Miasta  Mysłowice  jako  organu  podatkowego
wynikających  z  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997r.  Ordynacja  podatkowa,  ustawy  z  dnia  12  stycznia  1991r.  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych.  Podstawę  prawną
przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. e w/w Rozporządzenia. Dane przechowywane będą w Urzędzie Miasta Mysłowice (dane kontaktowe: ul. Powstańców 1) przez okres
10 lat - zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w
sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Podatnik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych (inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Mysłowice jest Pan Marcin Patałąg adres
email: m.patalag@um.myslowice.pl telefon: +48 32 31 71 245). Podatnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych jeżeli sądzi, że
przetwarzanie danych osobowych jej  dotyczących narusza w/w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE).Obowiązek  podania danych osobowych jest
wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.  Dane objęte są tajemnicą skarbową, a ich udostępnianie może nastąpić w trybie i na
zasadach określonych w art. 293 i nast. ustawy Ordynacja podatkowa.
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