W trosce o Państwa bezpieczeństwo apelujemy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Miasta
Ostrów Mazowiecka. Prosimy o kontakt online, poprzez pocztę elektroniczną, platformę
ePUAP czy telefon. Przypominamy o konieczności stosowania podstawowych zasad
higieny i prosimy o zachowanie rozsądku w obliczu zagrożenia epidemią.
Zwracamy się z apelem o to, aby zamiast przychodzić do urzędu, kontaktowali Państwo się z
pracownikami poprzez infolinię (nr 29 679 54 50) lub drogą e-mailową
(poczta@ostrowmaz.pl).
Informujemy, że osoby, które chcą dokonać płatności, mogą to zrobić za pomocą przelewów
elektronicznych.
Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto Urzędu Miasta
Ostrów Mazowiecka nr 44 8923 0008 0016 7309 2000 0001 lub na konta indywidualne
podane w decyzji wymiarowej.
Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa
Zespół do spraw kancelaryjnych, obsługi sekretariatu oraz organizacji
Zespół do spraw personalnych
Zespół do spraw bezpieczeństwa
Wydział Realizacji Budżetu
 Księgowość
 Płace
 Egzekucja administracyjna, rozliczenia wewnętrzne


Podatek od nieruchomości osób fizycznych

29 679 54 22
29 679 54 35
29 679 54 65
29 679 54 78
29 679 54 49
29 679 54 46
29 679 54 48
29 679 54 26
29 679 54 29



Podatek od nieruchomości osób prawnych, podatek rolny, podatek leśny,
podatek akcyzowy, wieczyste użytkowanie, opłata adiacencka, podatek od
środków transportowych, gospodarka odpadami-księgowość
Wydział Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej
Zespół do spraw oświaty, kultury i sportu
Zespół do spraw integracji społecznej i zdrowia
Wydział Rozwoju Gospodarczego
Zespół do spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego
 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka;
 zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ostrów Mazowiecka;
 zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze zdegradowanym, na
obszarze rewitalizacji lub na terenie Specjalnej Strefy Rewitalizacji;
 podziału nieruchomości;
 nadawania numeracji porządkowej dla budynków oraz nazewnictwa ulic.

29 679 54 47
29 679 54 63
29 679 54 59

29 679 54 42
29 679 54 34

Zespół do spraw gospodarki nieruchomościami i mieszkalnictwa





Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości
Opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu na gruntach
stanowiących własność
Wykup lokalu
Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze
przetargów

29 679 54 57
29 679 5432



Zbywanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych oraz udziałów w
nieruchomościach

Zespół do spraw inwestycji


Inwestycje prowadzone na terenie miasta

29 679 54 64

Zespół do spraw gospodarki komunalnej i utrzymania czystości i porządku




Zgłoszenie awarii oświetlenia ulicznego
Informacja o wyrobach zawierających azbest
Informacje dotyczące działalności gospodarczej, wnioski o zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych oraz licencje na wykonywanie transportu
drogowego taksówką dostępne są na stronie internetowej
 Informacje oraz wnioski dotyczące mieszkalnictwa komunalnego i socjalnego
 Informacje dotyczące gospodarowania odpadami oraz deklaracja
 Wnioski o uzyskanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym
(na etapie projektowania), Wnioski o uzyskanie zezwolenia na umieszczenie
urządzeń w pasie drogowym na etapie wbudowania urządzeń, wnioski o
uzyskanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego oraz wnioski o
lokalizację/budowę/przebudowie zjazdu z drogi publicznej
 Zgłoszenia dotyczące utrzymania dróg
Zespół do spraw zamówień publicznych

29/679 54 38.

29 679 54 43

29 679 54 33

Zespół do spraw środowiska i rolnictwa


Uzyskanie informacji w sprawie wydawania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach i informacji dla jakich przedsięwzięć jest ona konieczna lub
może być konieczna;
 Uzyskanie informacji w sprawie wydawania zezwoleń na usuwanie drzew i
krzewów;
 Zgłaszanie przez mieszkańców drzew i krzewów do zabiegów pielęgnacyjnych
na terenach należących do Miasta Ostrów Mazowiecka;
 Zgłaszanie przez mieszkańców psów bezdomnych, rannych lub padłych na
terenie Miasta Ostrów Mazowiecka;
 Uzyskanie informacji dotyczących Programu Czyste Powietrze;
 Uzyskanie informacji odnośnie rejestracji psów uznawanych za agresywne
Biuro Promocji
Biuro Rady
Straż Miejska

29 679 54 31

29 679 54 66
29 679 54 36
29 679 54 51

