
Jarocin,  ...................

.............................................................
imię i nazwisko wnioskodawcy

.............................................................
adres  zamieszkania lub do korespondencji

.............................................................

STAROSTA JAROCIŃSKI

Al. Niepodległości 10-12

63-200 Jarocin

WNIOSEK O UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁAT ROCZNYCH ZA 2018 rok

Proszę  o  udzielenie  bonifikaty  od  opłaty  rocznej  z  tytułu
użytkowania/współużytkowania  wieczystego  nieruchomości  przeznaczonej  lub
wykorzystywanej  na  cele  mieszkaniowe,  położonej  w…………………………………………..,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr..........................................................

Jestem świadomy/a o odpowiedzialności za fałszywe zeznania, określone w art.
233 kodeksu karnego.

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

Lp Nazwisko i imię Rok 
urodzenia

Stopień 
pokrewieństwa

Źródło dochodu 

1. Wnioskodawca

2.

3.

4.

5.

6.

Uwaga:
W 2018r. uprawnienie do ubiegania się
o  bonifikatę  przysługuje  wówczas,  gdy
dochód  miesięczny  na  1  osobę
w gospodarstwie  domowym  za  rok
poprzedni  nie  przekracza  kwoty:
…………………… zł.

.....................................................

.....................................................

.....................................................
                       /podpisy/

Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata
jest wnoszona,  z możliwością złożenia załączników np. rozliczenia rocznego (PIT), zaświadczenia o
wysokości  osiągniętego  dochodu,  w  terminie  późniejszym  (uzupełnienie).  W  razie  braku
załączników wniosek pozostawiony zostanie bez rozpoznania.
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Do wniosku załączam następujące dokumenty:

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.........................................................................................................................…

UWAGA:

1. Ciężar dowodu  , że istnieją przesłanki udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku
wieczystym.  Dowodem  potwierdzającym  wysokość  uzyskania  dochodów  lub  ich  brak  w  roku
kalendarzowym poprzedzającym rok, za który ma zostać udzielona bonifikata (przez wszystkich
członków gospodarstwa domowego) może być:
•w przypadku  osób  pracujących  zawodowo  -  rozliczenia  roczne  (PIT)  za  rok  podatkowy  2017

złożone  do  Urzędu  Skarbowego  -  przedłożone  kopie  winny  być  poświadczone  własnoręcznym

podpisem wystawcy,

•w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę - PIT 40A lub odcinki przekazu świadczenia ZUS

za okres 12 miesięcy,

•w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - rozliczenia roczne (PIT)

za  rok  podatkowy  2017  złożone  do  Urzędu  Skarbowego  -  przedłożone  kopie  winny  być

poświadczone własnoręcznym podpisem wystawcy,

•w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – zaświadczenie PUP o zarejestrowaniu

jako osoba bezrobotna wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia bądź braku

świadczenia,

•w przypadku osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w PUP - zaświadczenie z właściwego Urzędu

Skarbowego o braku dochodu za 2017 rok,

•w przypadku osób pełnoletnich uczących się - zaświadczenie ze szkoły/uczelni oraz oświadczenie

o braku dochodów,

•w przypadku osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą- zaświadczenie o uzyskanym

dochodzie,

i inne

2. Przez  gospodarstwo  domowe   rozumie  się  gospodarstwo  prowadzone  przez  użytkownika
wieczystego  samodzielnie  lub  wspólnie  z  małżonkiem  lub  innymi  osobami  stale  z  nim
zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.

3. Za dochód   uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w
przepisach o  systemie  ubezpieczeń  społecznych,  chyba  że  zostały  już  zaliczone  do  kosztów
uzyskania przychodu. 

4. Termin załatwienia sprawy - do 30 dni.

5. Oświadczenie o dochodach (załącznik nr 1) składają wszystkie osoby pozostające we wspólnym
gospodarstwie domowym.
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Zał. nr 1 do wniosku o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych

O Ś W I A D C Z E N I E
osoby wchodzącej w skład gospodarstwa domowego

/zgodnie z art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2018r.ze 121 ze zm.)/ 

1. Jestem świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań określonych w art.

233  kodeksu  karnego,  oświadczam,  że nie  posiadam/my innych  dochodów poza

przedstawionymi.

2. Stosownie do art.  10 ust.  5 ustawy o gospodarce nieruchomościami oświadczam, że:

nieruchomość z którą związane jest prawo użytkowania wieczystego, objęte wnioskiem

o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej, wykorzystywana jest/nie jest* przeze mnie

do prowadzenia działalności gospodarczej.

*Niewłaściwe skreślić. 

Jeśli  „jest”,  to  wniosek  będzie  rozpatrywany  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  30  kwietnia  2004  r.

o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 poz.1808 ze zm.)

........................................................

........................................................

........................................................
/podpisy osób składających oświadczenie/
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