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KARTA INFORMACYJNA  

OKREŚLENIE WYMIARU PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI  

I. Wymagane wnioski:  

Wypełniony formularz -Deklaracja na podatek od nieruchomości – DN-1 

II. Wymagane załączniki:  

ZDN-1 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach 

opodatkowania podlegających opodatkowaniu. 

ZDN-2 Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach 

opodatkowania zwolnionych z opodatkowania. 

III. Dokumenty do wglądu: Nie dotyczy.  

IV. Opłaty: Nie dotyczy  

V. Termin załatwienia sprawy:  

Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, o ile zostały złożone wszystkie dokumenty 

oraz urząd posiada wszystkie informacje niezbędne do jej załatwienia. 

Decyzja wydawana jest w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wymaganych 

dokumentów, a w przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowego postępowania 

wyjaśniającego w terminie dwóch miesięcy. 

VI. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 

12(parter), tel. (23) 69-33-013.  

VII. Komórka odpowiedzialna: Wydział Podatków i Opłat 

VIII. Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie za 

pośrednictwem Burmistrza Nasielska w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. 

IX. Opłaty za odwołanie: Nie dotyczy. 

X. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 9, 10 i 11 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445, z późn. zm.) 

XI. Uwagi:  Karta informacyjna dotyczy:  

- osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi 

bądź innymi jednostkami,  

- osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, 

jednostek organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa a także jednostek 

organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będących właścicielami 

nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub 

obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami  nieruchomości lub 

ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub 

jednostki samorządu terytorialnego.  
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