UWAGA: Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do 1 marca 2018 roku.
Bonifikaty od opłaty udziela się tylko na nieruchomość na której użytkownik
wieczysty ( wnioskodawca ) zamieszkuje i gospodaruje samodzielnie lub wspólnie
z małżonkiem lub innymi osobami.
…………………………………….
(miejscowość)

(data)

…………………………………………..
(imię i nazwisko składającego wniosek)
……………………………………………
( adres zamieszkania)
………………………………………….
( telefon kontaktowy )
WNIOSEK
o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zmianami ) wnoszę o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za 2018 z tytułu użytkowania
wieczystego
nieruchomości
gruntowej
położonej
w
Legnicy
przy
ulicy
…………..……………….…….
w obrębie………………….…oznaczonej jako działka ……..
Świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe składanie zeznań wynikające z art. 233 § 1 kodeksu karnego oświadczam, że;
W 2017 roku członkowie mojego gospodarstwa domowego* uzyskali następujące dochody, których wysokość potwierdzona
jest załącznikami do wniosku
Lp.
Imię i nazwisko
Stopień pokrewieństwa
Źródło dochodu
Wysokość dochodów
Data urodzenia
rocznych za 2017
1

2

3

4

5

Razem dochody

Średni miesięczny dochód** na 1 członka gospodarstwa domowego nie przekroczył w 2017 roku 50 %
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej i wyniósł : ………………………..zł.
……………………………..
(podpis składającego informacje)

*Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie
z małżonkiem lub innymi osobami stale z nimi zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
**Dochód miesięczny jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych,
uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który oplata roczna jest wnoszona.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne
rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone

do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych,
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków
pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy
społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej
dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia
pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej
oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60), oraz dodatku
wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r.
poz. 575, 1583 i 1860 oraz z 2017 r. poz. 60).

Do wniosku o bonifikatę należy dołączyć:
• przez pracujących zawodowo: kserokopię druku PIT- 11 lub zaświadczenie o dochodach, za rok
poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek
• przez emerytów i rencistów: kserokopię druku PIT-40A, kserokopię decyzji o wysokości
przyznanej emerytury, za rok poprzedzający rok w którym składany jest wniosek, zaświadczenie
wydane przez ZUS,

Nieprzedłożenie dokumentów potwierdzających dochód spowoduje pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia.

Adnotacje urzędowe
Średni miesięczny dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wg przedłożonych zaświadczeń
Wynosi…………………
Wniosek zweryfikował………………………..
Data i podpis pracownika

