
ZGŁOSZENIE POJAZDU 
 

Podstawa prawna  
 

art. 9 ust. 1 i 6 pkt. 1 i 2ustawy z dnia 12 stycznia 1991r, o podatkach i opłatach lokalnych  

(tj. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z póź. zm.) oraz art. 274a w zw. Z art. 155 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r. poz. 749 ze zm.) 

 

Wymagane dokumenty 
  

Druk „Deklaracja na podatek od środków transportowych” (dostępny w siedzibie Wydziału)- 

osoby fizyczne oraz osoby prawne. 

 

Opłaty 
Nie pobiera się. 

 

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: 

 

1. samochody cie(arowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t i poniżej 12t, 

2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t, 

3. ciągniki siodłowe i balastowe o których mowa w art. 8 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12t, 

4. ciągniki siodłowe i balastowe o których mowa w art. 8 pkt. 4 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów  powyżej 12t,  

5. od przyczep i naczep, o których mowa w art.8 pkt. 5 ustawy o podatkach i opłatach 

lokalnych, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą  

od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą 

prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, 

6.od przyczep o których mowa w art. 8 pkt. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych  

z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika 

podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym  posiadają dopuszczalną masę 

całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton według stawek określonych w załączniku  Nr 3  

do niniejszej uchwały, 

7. autobusy 

 

Obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na osobach 

fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jak 

właścicieli traktuje sie również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 

na które środek transportowy jest zarejestrowany. 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,  

w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku nabycia środka 

transportowego zarejestrowanego – od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym środek transportowy został nabyty. 

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został 

wyrejestrowany. 



Podatnicy są obowiązani corocznie składać „Deklaracje na podatek od środków 

transportowych– DT-1” w terminie do 15 lutego. Ponadto w trakcie roku jeżeli środek 

został zakupiony lub zbyty ( w ciągu 14 dni od zaistnienia zmiany) 

Jeśli pojazd jest współwłasnością, podatek od środków transportowych płaci sie w gminie 

właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę osoby lub firmy wpisanej  

na pierwszej stronie dowodu rejestracyjnego, przy czym obowiązek podatkowy ciąży 

solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. 

 

 

Termin płatności 
Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania w dwóch ratach: 

- do 15 lutego, 

- do 15 września 

 

Jednostka odpowiedzialna 
Urząd Gminy w Kodrębie  

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, 

ul. 22 Lipca 7, pokój 1, 

tel. 44 681 93 25 ( wew. 44). 

 

. 

 

 


