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KARTA  INFORMACYJNA 
Nr : 

Urząd Miejski w Tczewie Pl. M.J. Piłsudskiego 1 
Tel. 58/77-59-300  Fax 58/77-59-411 

 
 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 
(OSOBY FIZYCZNE I PRAWNE) 

 
Miejsce załatwienia sprawy/ adres korespondencyjny : 

Urząd Miejski w Tczewie 
Wydział Budżetu i Podatków 

budynek przy ul. 30 Stycznia 1, 83 – 110 Tczew 
 

poniedziałek, wtorek, środa – w godz. 7 30 – 15 30 
                              czwartek – w godz. 7 30 – 16 30 

                                  piątek  – w godz. 7 30 – 14 30 
 
Komórka odpowiedzialna: Wydział Budżetu i Podatków 
– podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) : 
   PARTER: pokój nr 1 tel. 58/77-59-386 
 
Wymagane dokumenty: 

Deklaracja DT-1 plus załącznik DT-1A na podatek od środków transportowych składana do 
15 lutego na dany rok podatkowy wg wzoru do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 
grudnia 2018r. 
Druki deklaracji na podatek od środków transportowych są dostępne w Wydziale Budżetu i 
Podatków. 

Płatności: 
Podatek jest płatny do kasy Urzędu Miejskiego w Tczewie lub na Indywidualne Konto 
Bankowe wskazane w informacji o indywidualnym numerze konta. 
Opłata skarbowa: 
brak 
Termin załatwienia sprawy: 
Do 15 lutego każdego roku podatkowego, a jeśli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu 
to w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego 
obowiązku. 
Sposób załatwienia sprawy : rejestracja deklaracji DT-1 i załącznika DT-1 A w systemie 
komputerowym POST+ lub wszczęcie postępowania wyjaśniającego. 
Tryb odwoławczy: brak 
Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. 
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. 
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. 
4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018r. w sprawie wzoru deklaracji 



na podatek od środków transportowych DT-1 oraz załącznik DT-1A. 
5. Uchwała Nr L/608/2022 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 24 listopada 2022r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta 
Tczewa. 

  
Inne informacje: 
O wszelkich zmianach w ciągu roku podatkowego (sprzedaży, kupna lub czasowym 
wycofaniu pojazdu z ruchu)mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku 
podatkowego należy powiadomić tutejszy organ podatkowy w ciągu 14 dni od zaistnienia 
okoliczności składając deklarację DT-1 plus załącznik DT-1A. 
Druki: 
Formularze deklaracji na podatek od środków transportowych są dostępne w Wydziale 
Budżetu i Podatków – pokój nr 1, w Biurze Obsługi Klienta – na parterze w głównym gmachu 
Urzędu pokój nr 7 oraz   na  stronie  internetowej   www.bip.tczew.pl  w  części  dotyczącej  
Wydziału  Budżetu i Podatków oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. 

                       13.12.2022r.               
Wytworzyła: Marta Lipkowska    
Akceptowała: Danuta Orlikowska - Naczelnik Wydziału Budżetu i Podatków      
     


