
KARTA USŁUGI  

TYTUŁ:   

KOREKTA DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI I INFORMACJI                           

O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH, O GRUNTACH I O LASACH   

– zmiany w podatku od nieruchomości.  
  
NIEZBĘDNY FORMULARZ: Deklaracja na podatek od nieruchomości lub informacja                             

o nieruchomościach i obiektach budowalnych, o gruntach i o lasach.  
  

WYMAGANE DOKUMENTY: Jeżeli w trakcie roku podatkowego zaistniało zdarzenie mające wpływ 

na wysokość opodatkowania (np. sprzedaż, darowizna), a w szczególności zmiana sposobu 

wykorzystywania przedmiotu  opodatkowania lub jego części, podatek ulega obniżeniu lub podwyższeniu, 

poczynając od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie. W 

takim przypadku osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, 

jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne 

Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe  są obowiązane składać Burmistrzowi Wyszkowa 

w terminie 14 dni od chwili zaistnienia powyższego zdarzenia korektę deklaracji na podatek od 

nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru.  

Analogiczne do powyższego postępują osoby fizyczne składając korektę złożonej wcześniej informacji           

o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach i o lasach.    

Wzór deklaracji oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych o gruntach                                  

i o lasach można pobrać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie - I piętro- pokój 132 lub ze strony 

internetowej www.wyszkow.pl    
  
WYSOKOŚĆ OPŁATY:  nie podlega  
  
SPOSÓB WNIESIENIA OPŁATY:  nie podlega               
  

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: do 30 dni.     
  

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:   

Decyzja Burmistrza Wyszkowa korygująca wysokość podatku od nieruchomości w przypadku osób 

fizycznych.  
  
MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODEBRANIA DOKUMENTÓW:  Kancelaria Urzędu Miejskiego                           

w Wyszkowie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres urzędu.   
  

SPRAWĘ PROWADZI:   

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych – pokój 132  
  

INFORMACJI UDZIELA: Iza Kopka oraz Ewa Piórkowska ( tel. 29 74-377-56 lub 29 74-242-01              

wew. 756, 765).  
  

PODSTAWA PRAWNA:  

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t. j. Dz. U. z 2019, poz. 900 z póź. zm.)  

- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) - 

Uchwała Rady Miejskiej w Wyszkowie Nr XIII/125/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 

określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Województwa 

Mazowieckiego z 2015 r. poz. 8944)  

  



GODZINY PRACY URZĘDU: poniedziałek-piątek: 8-16  

                                                      wtorek-8-18   

Osoba sporządzająca kartę: Ewa Piórkowska  

Osoba zatwierdzająca kartę pod względem merytorycznym: Elżbieta Gąska- Naczelnik Wydziału 

Podatków i Opłat Lokalnych  


