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Podatek od środków transportowych 

Podstawa 
prawna 

1. Art. 9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia  
1991 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452) 

2. Ordynacja podatkowa z 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 
2651); 

3. Uchwała Nr XXXIV/283/22 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia           
14 listopada 2022 r. w sprawie podatku od środków transportowych           
(Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022 r. poz. 3109);  

4. Uchwała Nr XXV/225/17 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia            
26 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat 
stanowiących dochody budżetu Gminy Kolonowskie instrumentem 
płatniczym 

Komórka 
organizacyjna 
i osoba 
załatwiająca 
sprawę 

Referat finansów - podatki, Dominika Leja, Pok. 13.  
Tel. 77 46 11 140 w. 33, Fax. 77 46 11 140 w. 31  
email: umig@kolonowskie.pl 
Adres: Księdza Czerwionki 39, 47-110 Kolonowskie 
  

Wymagane 
dokumenty 

 Druk DT-1 wraz z załącznikami  
 DT-1/A dla osób fizycznych i osób prawnych  
 Kopie dowodów rejestracyjnych  
 Faktury zakupu/sprzedaży 
 Pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia pełnomocnika 

(oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem 
uiszczenia stosownej opłaty 

Wysokość 
opłaty 
skarbowej 

Złożenie deklaracji oraz informacji wolne od opłaty skarbowej. 
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii:               
17,- zł. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, 
wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot 
zwolniony od opłaty skarbowej.  
Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu w BS 
Zawadzkie o/Kolonowskie nr 85 8909 1016 2001 0005 9864 0002 

Termin 
składania 
dokumentów 

Podatnicy są zobowiązani do: 
1) składania, 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, 
2) korygowania deklaracji 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. 

Termin 
realizacji 

Bez zbędnej zwłoki 

Rozstrzygnięcie Naliczenie podatku 
Tryb 
odwoławczy 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Opolu w terminie 14 dni od 
otrzymania decyzji za pośrednictwem Burmistrza 

Uwagi 

Podatek od środków transportowych, jest płatny w dwóch równych ratach, 
w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał: 
1) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września roku podatkowego, podatek 
za ten rok płatny jest w dwóch równych ratach w terminie: 
a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata, 
b) do dnia 15 września roku podatkowego - II rata, 
2) po dniu 1 września, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni 
od dnia powstania obowiązku podatkowego. 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku 
podatkowego, podatek ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, 
w których nie istniał obowiązek podatkowy. 
Podatnicy, uiszczają podatek od środków transportowych bez 
wezwania 

Informacje 
dodatkowe 

Niezapłacenie podatku w terminie powoduje obowiązek zapłaty odsetek od 
zaległości oraz może spowodować wszczęcie postępowania egzekucyjnego 
mającego na celu wyegzekwowanie zaległości podatkowej.  Zobowiązanie 
podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku 
kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co oznacza, 
że o zapłatę należności wraz z odsetkami organ podatkowy ma prawo 
upomnieć się za okres 5 lat wstecz. Okoliczności, które zawieszają bieg 
tego terminu określone są w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja 
podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 2651) w art. 70, art. 70a i 
art. 71. 

Wzory 
wniosków 

DT-1, załącznik DT-1/A 
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/ 

Opracował: D. Leja  
Zatwierdził: N. Koston 
 
 


