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ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO I ZMIAN 
MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ PODATKU OD ŚRODKÓW 
TRANSPORTOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH 

   NR Fn/03a 

Podstawa prawna 

 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

( Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami) 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. 

Nr 8, poz. 60 ze zmianami) 

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

 Uchwała Nr XIII/108/11 Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 24 listopada 2011 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 
terenie gminy Strzyżów 

Sposób załatwienia 
sprawy  

 Założenie karty pojazdu 
 Założenie analitycznego konta należności z tytułu podatku od środków 

transportowych  

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) 

 Oryginał dowodu rejestracyjnego do wglądu (niezbędne w przypadku 
kupna pojazdu) 

 Kserokopia umowy bądź faktury sprzedaży pojazdu z potwierdzeniem 
zgłoszenia sprzedaży przez Starostwo Powiatowe w Strzyżowie Wydział 

Komunikacji Dróg i Transportu ( niezbędne w przypadku sprzedaży 

pojazdu – zostaje w Urzędzie) 
 Kserokopia decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu (niezbędne w przypadku 

wycofania na stałe pojazdu z ruchu – zostaje w Urzędzie ) 
 Kserokopia  decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu (niezbędne 

w przypadku wycofania pojazdu z ruchu na czas określony- zostaje 
w Urzędzie)  

Opłaty  Nie pobiera się opłat 

Termin załatwienia 
sprawy   

W dniu zgłoszenia się strony 

Tryb odwoławczy  Nie przysługuje tryb odwoławczy 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Finansowo – Budżetowy 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Marta Czarnik -  podinspektor  
I piętro, pok. nr 23, tel. 276 13 54 wew. 53 

Inne informacje  

Wysokość stawek podatku od środków transportowych uchwala Rada Miejska 
w Strzyżowie. 
Deklarację DT-1 i DT-1/A na podatek od środków transportowych składa się 
w terminie  do 15 lutego każdego roku podatkowego, a w razie zaistnienia 

okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku 
podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby – w terminie 
14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.  

Opracowała: Marta Czarnik -  podinspektor – 27.11.2009r.  
Sprawdził: Władysław Kut -  Skarbnik Gminy – 27.11.2009 r. 
Zatwierdził: Marek Śliwiński – Burmistrz Strzyżowa – 27.11.2009 r. 
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