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KARTA USŁUGI

Nazwa Sprawy USTALENIE I POBÓR PODATKU OD ŚRODKÓW
TRANSPORTOWYCH

Stanowisko/ referat/
jednostka organizacyjna

realizująca zadanie

Referat Finansów i Podatków
Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, Pokój nr 16
tel. 62 78 45 159, fax 62 78 45 194, email: ug@sokolniki.pl, www.sokolniki.pl

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.);
• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1785 ze zm.);
• Uchwała Nr XIV/64/2015 Rady Gminy Sokolniki z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie 

określenia stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. 
poz. 5221).

Wymagane dokumenty

• umowa kupna lub faktura zakupu w przypadku pojazdu zarejestrowanego,
• decyzja o rejestracji w przypadku pojazdu rejestrowanego po raz pierwszy w kraju – 

nowego lub sprowadzonego z zagranicy,
• decyzja o czasowym wycofaniu z ruchu – w przypadku czasowego wycofania pojazdu z 

ruchu.
Wypełnione formularze informacji:

• DT-1  - deklaracja na podatek od środków transportowych,
• DT-1A  - załącznik do deklaracji DT-1.

Miejsce złożenia
dokumentów

Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki (pok. nr 7), 
tel. 62 78 45 159, fax 62 78 45 194, email: ug@sokolniki.pl, www.sokolniki.pl

Sposób dostarczenia
dokumentów

Osobiście lub drogą elektroniczną.

Opłaty Brak.

Sprawę załatwia i udziela
szczegółowych wyjaśnień

Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, Pokój nr 16,
tel. 62 78 45 159, fax 62 78 45 194, email: ug@sokolniki.pl, www.sokolniki.pl

Godziny urzędowania

Pn 7:30 - 15:30
Wt 7:30 - 17:00
Śr 7:30 - 15:30
Cz 7:30 - 15:30
Pt 7:30 - 14:00

Termin załatwienia sprawy Decyzja wydawana jest w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia wymaganych dokumentów.

Sposób załatwienia sprawy

• podatnicy podatku od środków transportowych są zobowiązani do samodzielnego 
obliczania i opłacania należnego podatku,

• organ podatkowy dokonuje czynności sprawdzających prawidłowość złożonej deklaracji a 
w razie konieczności przeprowadza postępowanie wyjaśniające,

• w przypadku nie złożenia deklaracji i nie wpłacenia podatku w terminie wynikającym z 
ustawy organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe i w terminie jednego 
miesiąca wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania w podatku od środków 
transportowych.

Tryb odwoławczy
Odwołanie przysługuje w przypadku wydania decyzji określającej wysokość zobowiązania w 
podatku od środków transportowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za 
pośrednictwem Wójta Gminy Sokolniki w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi Podatnicy obowiązani są corocznie składać deklaracje na dany rok podatkowy właściwemu organowi
podatkowemu w sprawach podatku od środków transportowych sporządzone na formularzu według 
ustalonego wzoru, w terminie do 15 lutego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł po 
tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub 
wygaśnięcie tego obowiązku.

1. Podatnikami od środków transportowych są: osoby fizyczne i osoby prawne będące 
właścicielami środków transportowych, oraz jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

2. Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest organ 
podatkowy, na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika, a 



w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego lub podmiotu, w którego skład wchodzą 
wydzielone jednostki organizacyjne – organ podatkowy, na terenie którego znajduje się 
zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.
W przypadku współwłasności środka transportowego organem właściwym jest organ 
podatkowy odpowiedni dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako 
pierwsza w dowodzie rejestracyjnym.

3. Obowiązek podatkowy w przypadku nabycia nowego środka transportowego wcześniej nie
rejestrowanego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym środek transportowy został zarejestrowany, natomiast w przypadku nabycia środka 
transportowego zarejestrowanego już wcześniej, od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.
Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został 
wyrejestrowany.

4. Opodatkowaniu podlegają:
• samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12

ton:
podstawa opodatkowania – dopuszczalna masa całkowita pojazdu (tj. suma masy 
własnej pojazdu i dopuszczalnej ładowności),

• samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 
ton:
podstawa opodatkowania – dopuszczalna masa całkowita pojazdu (tj. suma masy 
własnej pojazdu i dopuszczalnej ładowności), liczba osi pojazdu, rodzaj zawieszenia,

• ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 
12 ton:
podstawa opodatkowania – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów to masa 
własna ciągnika plus dopuszczalna masa potencjalnej przyczepy, którą może ciągnąć 
ten ciągnik,

• ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub 
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż
12 ton:
podstawa opodatkowania – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów to masa 
własna ciągnika plus dopuszczalna masa potencjalnej naczepy, którą może ciągnąć ten
ciągnik, rodzaj zawieszenia, liczba osi pojazdu,

• przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
podstawa opodatkowania – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 
(dopuszczalna masa całkowita naczepy plus masa własna potencjalnego ciągnika 
siodłowego mogącego ciągnąć daną naczepę, dopuszczalna masa całkowita przyczepy
plus dopuszczalna masa całkowita ciągnika balastowego lub samochodu ciężarowego 
mogącego ciągnąć daną przyczepę,

• przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną 
masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z 
działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:
podstawa opodatkowania – dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów 
(dopuszczalna masa całkowita naczepy plus masa własna potencjalnego ciągnika 
siodłowego mogącego ciągnąć daną naczepę, dopuszczalna masa całkowita przyczepy
plus dopuszczalna masa całkowita potencjalnego ciągnika balastowego lub 
samochodu ciężarowego mogącego ciągnąc przyczepę), liczba osi, rodzaj 
zawieszenia,

• autobusy:
podstawa opodatkowania – liczba miejsc do siedzenia.

5. Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2018 r. przedstawiają 
poniższe zestawienia

Samochody ciężarowe

Dopuszczalna masa całkowita w tonach Stawka podatku (w zł.)

Powyżej 3,5 do 5,5 t. włącznie 590,00

Powyżej 5,5 do 9 t. włącznie 1.024,00

Powyżej 9 t. i poniżej 12 t. 1.140,00

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t.



Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w 
tonach) 

Stawka podatku (w zł.) 

Nie mniej niż Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem

pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za

równoważne

Inne systemy zawieszenia
osi jezdnych

Dwie osie

12 ton 13 ton 2.335,00 2.335,00

13 ton 14 ton 2.335,00 2.335,00

14 ton 15 ton 2.335,00 2.335,00

15 ton 2.335,00 2.335,00

Trzy osie

12 ton 17 ton 2.435,00 2.435,00 

17 ton 19 ton 2.435,00 2.435,00 

19 ton 21 ton 2.435,00 2.435,00 

21 ton 23 tony 2.435,00 2.435,00 

23 tony 25 ton 2.435,00 2.435,00 

25 ton 2.435,00 2.435,00 

Cztery osie i więcej

12 ton 25 ton 2.555,00 2.555,00 

25 ton 27 ton 2.555,00 2.555,00 

27 ton 29 ton 2.555,00 2.555,00 

29 ton 31 ton 2.555,00 2.735,00

31 ton 2.555,00 2.735,00

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o 
dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12t.

Dopuszczalna masa całkowita zespołów pojazdów: 
ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + 
przyczepa (w t.) 

Stawka podatku ( w zł.)

Od 3,5t. i poniżej 12t. 1.464,00

Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą 
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12t.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik 
balastowy + przyczepa(w t.)

Stawka podatku (w zł.)

Oś jezdna (osie jezdne) z 



Nie mniej Mniej niż zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za
równoważne

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych

Dwie osie

12 ton 18 ton 1.991,00 1.991,00

18 ton 25 ton 1.991,00 1.991,00

25 to 31 ton 2.085,00 2.085,00

31 ton 2.115,00 2.135,00

Trzy osie i więcej

12 ton 40 ton 2.085,00 2.085,00

40 ton 2.535,00 2.735,00

Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą od 7t i poniżej 12t.

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach) zespołu 
pojazdów: naczepa, przyczepa + pojazd silnikowy

Stawka podatku (w zł.)

Od 7t. i poniżej 12t 992,00

Przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę 
całkowitą równą lub wyższą niż 12t. 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu 
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w 
tonach)

 

Stawka podatku (w zł.)

Nie mniej niż Mniej niż
Oś jezdna (osie jezdne) z 
zawieszeniem 
pneumatycznym lub 
zawieszeniem uznanym za
równoważne 

Inne systemy zawieszenia 
osi jezdnych

Jedna oś

12 ton 18 ton 1.313,00 1.313,00

18 ton 25 ton 1.313,00 1.313,00

25 ton 1.313,00 1.313,00

Dwie osie

12 ton 28 ton 1.427,00 1.427,00 

28 ton 33 tony 1.427,00 1.427,00 

33 tony 38 ton 1.427,00 1.517,00 

38 ton 1.705,00 1.965,00

Trzy osie i więcej

12 ton 38 ton 1.403,00 1.403,00

38 ton 1.725,00 1.725,00

Autobusy

Liczba miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy Stawka podatku (w zł.)

Mniej niż 22 miejsca 1.464,00



Równej lub wyższej niż 22 miejsca 1.845,00

6. Płatność podatku:
• podatek jest płatny w dwóch ratach, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września 

każdego roku podatkowego,
• jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed 1 września roku 

podatkowego, podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach w terminie:
◦ I rata – w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
◦ II rata – do dnia 15 września roku podatkowego,

• jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 września podatek płatny jest jednorazowo, 
w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, na rachunek Urzędu Gminy
w Sokolnikach, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/ Sokolniki Nr 74 9256 0004 
4200 0114 3000 0010

Data wytworzenia
informacji, osoba
odpowiedzialna

02.07.2018 r.
Stanowisko ds. wymiaru podatków


