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KARTA USŁUGI Nr karty: 
FN-10 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(DZ.U. z  2019r.,poz. 1170 ze zm.). 

Wymagane 
dokumenty: 

DT-1       Deklaracja na podatek od środków transportowych. 
DT- 1A    Załącznik do deklaracji DT-1. 

Opłaty: Bez opłat. 
Miejsce załatwiania 
sprawy: 

Referat Finansowy, pokój nr 2 (parter) 
telefon: (22) 759-21-07 

Termin składania 
dokumentów: 

Do 15 lutego na dany rok podatkowy. Korekta deklaracji, 
wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub powstanie obowiązku 
podatkowego w trakcie roku podatkowego: w ciągu  
14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.   

Termin 
rozpatrzenia 
sprawy: 

Bezzwłocznie. 
 

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta Podkowy Leśnej, w terminie 14 dni 
od daty doręczenia decyzji. 

Uwagi i dodatkowe 
informacje: 

Organ podatkowy : Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 
Podatnik: Osoby fizyczne i prawne będące właścicielami środków 
transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej. Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne, 
na które środek transportowy jest zarejestrowany. 
Przedmiot opodatkowania: samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe  
i balastowe, przyczepy i naczepy, autobusy . 
Obowiązek podatkowy: podatek płatny jest w dwóch równych ratach,   
w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku. 
Jeśli obowiązek powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, 
podatek obniża się proporcjonalnie do liczby miesięcy . 

Formularze 
wniosków i druki 
do pobierania: 

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych.(na bieżący 
rok podatkowy) 
DT-1A Załącznik do deklaracji DT-1.(na bieżący rok podatkowy) 
 

Godziny otwarcia 
urzędu: 

poniedziałek 8.00 – 18.00, wtorek 8.00 – 16.00, środa 8.00 – 16.00,  
czwartek 8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 14.00. 

Informacja  
o dokonywaniu 
opłat: 

Opłaty na rzecz Miasta Podkowa Leśna można dokonywać w Banku 
Spółdzielczym w Białej Rawskiej Filia w Podkowie Leśnej, ul. Słowiczej 1H  
na konto: 61 9291 0001 0090 4962 2000 0010 lub przelewem  
na konto: 43 1240 5918 1111 0000 4909 0851. 

 
Opracowała Małgorzata Sennik-Rożniatowska, Zatwierdziła: Agnieszka Czarnecka, Data aktualizacji 18 marca 2022 r. 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich informacji (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta Podkowa Leśna reprezentowany przez 

Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa Leśna, tel. 22 75 92 100 , 

email: urzadmiasta@podkowalesna.pl   

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (art. 37 ust 1 lit a RODO), z którym można  

się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Akacjowa 39/41, 05-807 Podkowa 

Leśna lub email: iod@podkowalesna.pl 

3. Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach wypełnienia obowiązków prawnych na podstawie  

art. 6  ust. 1 lit. c RODO, Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  

(Dz. U. z 2019 r. poz.1170 z późn. zm.) oraz Ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1540). 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Nie podanie danych wiązałoby 

się z odpowiedzialnością karną skarbową. Dane nie są przekazywane poza obszar EOG chyba,  

że wymagałoby tego prawo.  

5. Przetwarzane dane osobowe są przechowywane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem  

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. nr 14 poz. 67 z dnia 18.01.2011r). 

6. Celem przetwarzania danych jest spełnienie obowiązków wynikających z Ustawy o samorządzie 

gminnym z dnia 8 marca 1990r (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 poz. 559), w związku z wykonywaniem 

zadań publicznych własnych m.in. w celu przeprowadzenia postępowania podatkowego w sprawie 

ustalenia określenia wysokości zobowiązania podatkowego: od nieruchomości, rolnego, leśnego,  

od środków transportowych, ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, identyfikacji dokonania zapłaty 

podatku, zobowiązań cywilnoprawnych oraz niepodatkowych należności budżetowych o charakterze 

publicznoprawnym a w przypadku zaległości w/w należności podejmowania działań informacyjnych, 

wystawiania upomnień, wezwań do zapłaty i tytułów wykonawczych.  

7. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu spełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, jak również w celach statystycznych i archiwalnych. 

8. Przetwarzane dane mogą być udostępniane organom nadzorczym zgodnie z przepisami prawa  

lub na podstawie umów powierzenia oraz ujawnione podmiotom doręczającym korespondencję w 

ramach postępowania dotyczącego podatku na podstawie obowiązujących przepisów prawa tj.  

a. Ustawy z  dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540). 

b. Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. 

poz.1170 z późn. zm.) 
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c. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 

z późn. zm.) 

d. Ustawy z dnia 30 października 2002 r.  o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888  

z późn. zm.) 

e. Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2021r. poz. 888 z późn. zm.) 

f. Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  

(Dz. U. z 2022 r. poz. 479 z późn. zm.) 

g. Ustawy z dnia 17 listopada 1964r – Kodeks Postępowania Cywilnego (Dz. U. z 2021 poz. 

1805 z późn. zm.)  

h. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – Kodeks Postępowania Administracyjnego  

(Dz. U. z 2021 poz. 735 z późn. zm. ) oraz innych ustaw, przepisów wykonawczych  

i regulacyjnych w tym Uchwał Rady Miasta Podkowa Leśna . 

9. Mają Państwo prawo do:  

a. Dostępu do danych (art. 15 RODO) 

b. Sprostowania/poprawienia swoich danych (art. 16 RODO) 

c. Usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie (art. 17 RODO) 

d. Ograniczenie przetwarzania danych (art. 18 RODO) 

e. Przeniesienia danych (art. 20 RODO) 

f. Wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO) 

g. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art 21 RODO)– w przypadku gdy łącznie 
spełnione są następujące przesłanki: 

1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w 
przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez 
Administratora, 

2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez 
stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec 
tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której 
dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności 
gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

 

10. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej  

i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, 

przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie  

ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. 
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