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PODSTAWA PRAWNA 
 

 Ustawa z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. nr 8 poz. 60 ze 
zm.) 

 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz. U. 
z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru 
deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. 2011, Nr 293, poz. 1731) 

I.  SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 
 

 Wypełnioną deklarację w sprawie podatku od środków transportowych należy złożyć  

w sekretariacie. Na jej podstawie naliczony zostanie podatek od środków 

transportowych 

 W przypadku nie złożenia deklaracji bądź jej błędnego wypełnienia następuje wydanie 

decyzji w sprawie podatku od środków transportowych z urzędu określającej wysokość 

zobowiązania podatkowego i doręczenie jej drogą pocztową 

 Formularze deklaracji są dostępne w punkcie informacyjnym, na stanowisku wymiaru  

i windykacji oraz na stronie BIP Urzędu Gminy 
 
II. WYMAGANE DOKUMENTY  

 Wypełniona deklaracja na podatek od środków transportowych DT-1 

 Załącznik do deklaracji - DT-1/A o posiadanych środkach transportowych 
III. OPŁATY 
  

 Nie podlega opłacie 
 
 
 
IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 Wydanie decyzji – do 30 dni od daty złożenia dokumentów, a w sprawach 
wymagających przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego – do 60 
dni  

V. TRYB ODWOŁAWCZY 
 Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. Za pośrednictwem organu podatkowego, który 
wydał decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji. 

 

http://www.santok.pl/


VI. INFORMACJE DODATKOWE 

 O wszelkich zmianach mających wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego 
(sprzedaż, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika) podatnik zobowiązany 
jest zawiadomić tutejszy organ (pokój nr 6, parter) w terminie 14 dni od daty zmiany 

 
VII.OSOBA ZAŁATWIEJĄCA SPRAWĘ ( ODPOWIEDZIALNY ZA PROCES) 

 

  Stanowisko ds. wymiaru i windykacji, pokój 6 (parter), Tel.095 728-75-16 
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Deklaracja na podatek od środków transportowych: DT-1 - pobierz 

Deklaracja na podatek od środków transportowych: DT-1a - pobierz  

 

http://www.santok.pl/santok/procedury/dt-1_.pdf
http://www.santok.pl/santok/procedury/dt-1a__.pdf

