
 

 Urząd Gminy Niedrzwica Duża 
24-220 Niedrzwica Duża, ul. Lubelska 30 

tel. +48 (81) 5175085 / fax. +48 (81) 5175085 wew. 28 
e-mail: info@niedrzwicaduza.pl, www.niedrzwicaduza.pl 

 

KI.FNII-01 

Karta informacyjna Wersja nr 12 
z dnia 2021-12-22 

Podatek od środków transportowych na 2022 rok 

I Podstawa prawna 
• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), 
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.), 
• Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2436), 
• Uchwała nr XXVI/139/20 Rady Gminy Niedrzwica Duża z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie określenia 

wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy 
Niedrzwica Duża na 2021 rok (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z 2020 r. Poz. 6096) – obowiązująca na 
podstawie art. 20a. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 
r. poz. 1170 ze zm.). 

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę 
• Referat Podatków i Opłat Lokalnych,  pokój 6,  tel.: 81 517 50 85 wew. 15. 

III Wymagane wnioski 
• Deklaracja na podatek od środków transportowych - DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A. 

IV Wymagane załączniki 
• Brak 

V Dokumenty do wglądu 
• umowa kupna - sprzedaży środka transportu, faktura zakupu-sprzedaży, 
• dowód rejestracyjny, 
• decyzja o czasowym wycofaniu/przywrócenie środka transportu  z/do ruchu. 

 

VI Termin załatwienia sprawy 
• Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania,  

a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy. 

 

VII Opłaty 
• Brak 

VIII Tryb odwołania 
• Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta 

Gminy Niedrzwica Duża w terminie do 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

IX Uwagi 
• Termin złożenia deklaracji do 15 lutego każdego roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy 

powstał/wygasł po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na 

powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiany miejsca zamieszkania lub siedziby. 
• Wpłat podatku można dokonać w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy  
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