URZĄD MIASTA i GMINY WITNICA
Druk: WGGGR.6843...........
Miejscowość........................., dnia............................

Imię i Nazwisko / nazwa podmiotu
........................................................................
Miejsce zamieszkania/siedziba.........................
........................................................................
Telefon/fax.......................................................

BURMISTRZ MIASTA I GMINY WITNICA
ul. Plac Andrzeja Zabłockiego 6
66-460 Witnica

WNIOSEK
o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania
wieczystego gruntu

Proszę o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę
oznaczoną numerem ewidencyjnym .............................., położoną przy ulicy
…………………………..w ................................

Jednocześnie oświadczam, świadoma/y odpowiedzialności karnej za fałszywe
składanie zeznań, wynikającej z art. 233 Kodeksu karnego, że:


nieruchomość z którą związane jest prawo użytkowania wieczystego,
objęta

niniejszym

wnioskiem,

przeznaczona/wykorzystywana

jest

wyłącznie na cele mieszkaniowe;
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podane

informacje

dotyczące

mojego

gospodarstwa

domowego,

wskazane wysokości źródła dochodów są zgodne ze stanem faktycznym
i wyczerpujące:
Lp.
1.

Nazwisko i imię

Rok
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa
Wnioskodawca

Dochód brutto/źródło
dochodu

2.
3.
4.
5.
6.

……….…………………………………
(własnoręczny podpis osoby składającej wniosek)

Do wniosku załączam następujące dokumenty:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
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POUCZENIE

1. Bonifikata przysługuje, jeżeli dochód miesięczny brutto, na jednego członka
gospodarstwa domowego, nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być
wnoszona.
2. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez
użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub
innymi osobami stałe z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na
nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
3. 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.
4. Wnioski rozpatrywane będą po ogłoszeniu komunikatu Prezesa GUS
w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitorze Polskim”
w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku
poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.
5. 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. 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 2007r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa
w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji
antykomunistycznej
oraz
osobach
represjonowanych
z
powodów
politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia
11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, oraz dodatku
wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r.
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
6. Przykładowe dokumenty poświadczające osiągnięcie dochodu w roku
kalendarzowym poprzedzającym rok, za który ma zostać udzielona
bonifikata (przez wszystkich członków gospodarstwa domowego):
 w przypadku osób pracujących zawodowo – rozliczenia roczne (PIT) za
rok podatkowy złożone do Urzędu Skarbowego
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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 ,
w przypadku osób pełnoletnich uczących się – zaświadczenie ze
szkoły/uczelni oraz oświadczenie o braku dochodów.
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