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PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA 

 Wydział Finansowy, pokój nr 39. 

II. PODSTAWA PRAWNA 

 Uchwała XXIX/188/2016 Rady Miasta Garwolina z dnia 26 października 2016 roku w 
sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych. 

 Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 
r. poz. 1445 z późn. zm.) 

III. WYMAGANE DOKUMENTY 

 deklaracja DT-1 wraz z jej załącznikiem DT-1/A na podatek od środków 
transportowych - składa właściciel pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 
3,5 ton. 

IV. OPŁATY 

V. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

VI. TRYB ODWOŁAWCZY 

VII. DODATKOWE INFORMACJE 

 Osoby fizyczne i osoby prawne są obowiązane: 

 składać w terminie do dnia 15 lutego właściwemu organowi podatkowemu, 
deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, 
sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek 
podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności 
uzasadniających powstanie tego obowiązku, 

 odpowiednio skorygować deklaracje 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. 

 Podatek od środków transportowych płatny jest bez wezwania: 

 Jeżeli obowiązek podatkowy istnieje cały rok jest płatny w dwóch ratach w terminie 
do 15 lutego i do 15 września każdego roku. 

 Jeżeli obowiązek powstał: 

 po dniu 1 lutego a przed 1 września podatek płatny jest w 2 ratach: w ciągu 14 dni 
od powstania obowiązku podatkowego (I rata) oraz do dnia 15 września roku 
podatkowego (II rata), 

 po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia 
powstania obowiązku podatkowego. 
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