
PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

 

RRPiO 

 

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach 

fizycznych i osobach prawnych, będących właścicielami środków transportowych. Jako 

właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, 

na które środek transportowy jest zarejestrowany. 

 

Wymagane dokumenty: 

W ciągu 14 dni od zarejestrowania lub wyrejestrowania środka transportu należy 

zgłosić obowiązek podatkowy. Należy złożyć deklarację na podatek od środków 

transportowych wraz z załącznikiem nadrukach DT –1 i DT –1/A oraz załączyć następujące 

dokumenty: 

1. Dowód rejestracyjny -do okazania  

2. w przypadku sprzedaży kserokopia faktury lub umowy (podłączona pod deklarację). 

 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05 –830 Nadarzyn , kancelaria, pokój 

nr 100: poniedziałek w godz. od 9.00 do 18.00, od wtorku do czwartku w godz. od 8.00 do 

16.00, piątek od 8.00 do 15.00 

 

Jednostka odpowiedzialna: 

Referat Realizacji Podatków i Opłat, , pokój nr 206 i 209 tel. (22) 729 81 85, wew. 120, 121   

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019r., 

poz. 1770 ze zm.)  

2. Uchwała Nr VIII.91.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 maja 2019r. w sprawie stawek 

podatku od środków transportowych obowiązujących od 01.06.2019r.   

 

Uwagi: 

A. Wysokość podatku od środków transportowych określana jest przez podatnika 

w deklaracji. 

B. Podatek płatny jest bez wezwania, w dwóch równych ratach w terminie do 15 lutego 

i do 15 września. 

C. Wpłaty można dokonywać w kasie Urzędu lub na konto Urzędu Gminy Nadarzyn: 

Nr Konta –BS PIASECZNO 74 8002 0004 0050 0193 2030 0004.  

 

W przypadku nie uregulowania należności podatkowych w ciągu 7 dni po upływie terminu 

płatności raty podatku wystawia się upomnienie. Należność winna być uregulowana 

w terminie 7 dni od daty otrzymania upomnienia. W przypadku dalszego uchylania się od 

zapłaty wystawia się tytuł wykonawczy, który przesyłany jest do Urzędu Skarbowego w celu 

podjęcia czynności egzekucyjnych. 

 

 

 

Opracowanie: Agnieszka Trzeciecka  


