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KARTA USŁUGI nr SPO/04 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Podstawa prawna 1.Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716) oraz Ustawa z dnia 29 

sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 

613 ze zmianami) 

2. Uchwała nr 63/XV/2015 Rady Miejskiej w Piławie Górnej  

z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości 

stawek podatku od środków transportowych  

Komórka 

odpowiedzialna 

Zespół Samodzielnych Stanowisk ds. Podatków i Opłat - SZP 

 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Inspektor ds. Podatków i Opłat Lokalnych – SPO, pokój nr 15,  

tel. 74 832 49 23 

Sposób załatwienia 

sprawy 

Złożenie formularza "DT-1 Deklaracji na podatek od środków 

transportowych" wraz załącznikami za pośrednictwem poczty,  

w Biurze Obsługi Klienta lub w pokoju nr 15  

Wymagane dokumenty  Deklaracja w sprawie podatku od środków transportu – 

DT -1  

 Załącznik do deklaracji – DT-1/A 

 Kopia dowodu rejestracyjnego  

 Umowa kupna/sprzedaży pojazdu 

Opłaty Brak opłaty 

 

Czas załatwienia sprawy W sprawach wszczętych z Urzędu w sprawie określenia 

wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od środków 

transportowych – do jednego miesiąca, a w przypadkach 

skomplikowanych do dwóch miesięcy.  

Tryb odwoławczy Tryb odwoławczy nie występuje w wypadku podatku 

deklaratywnego. Od decyzji przysługuje odwołanie do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za 

pośrednictwem Burmistrza Piławy Górnej w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania decyzji.  

Inne informacje Podatnicy podatku od środków transportowych powinni do 15 

lutego każdego roku bez wezwania składać w Urzędzie Miasta 

deklaracje na podatek od środków transportowych, a jeżeli 

obowiązek podatkowy powstał po tym dniu- w terminie 14 dni 

od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego 

obowiązku. 

Dodatkowymi okolicznościami powodującymi konieczność 

złożenia deklaracji są: wygaśnięcie obowiązku podatkowego w 

trakcie roku podatkowego, zmiana miejsca zamieszkania albo 

siedziby podatnika, korekta nieprawidłowo wypełnionej 



deklaracji, jak również przedłużenie czasowego wycofania 

pojazdu z ruchu. 

W przypadku nie złożenia deklaracji organ podatkowy 

przeprowadza postępowanie podatkowe i określa wysokość 

zobowiązania podatkowego w formie decyzji. 

Opracował: Inspektor ds. podatków i opłat lokalnych 

Sprawdził: Sekretarz Gminy 

Zatwierdził: Burmistrz Piławy Górnej  

 

 


