Brwinów, dnia ..................................
........................................................
Imię i Nazwisko

........................................................
Adres zamieszkania

.......................................................
Telefon kontaktowy

Burmistrz Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12
05-840 Brwinów
WNIOSEK
o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu
Na podstawie art.74 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121), proszę o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu działki numer ewidencyjny ......................... , położonej
w ................................ przy ul. ......................................................................

OŚWIADCZENIE
Świadom/a odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
Kodeks Karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204) oświadczam, co następuje:

1.

Przedmiotowa nieruchomość jest przeznaczona/wykorzystywana* na cele mieszkaniowe.

2. Wspólne gospodarstwo domowe osoby zobowiązanej do wniesienia opłaty składa się
z .................. osób.
Lp.

Nazwisko i imię

Rok urodzenia

Uzyskiwany dochód

1
2
3
4
5
6
7

3. Dochód miesięczny brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w roku
................ wynosił ....................... zł.
verte

* Na potwierdzenie powyższego załączam:
- zaświadczenie o zarobkach brutto za rok poprzedzający rok, za który ma być wniesiona opłata
- zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub odcinki renty lub emerytury
- zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy (dot. bezrobotnych)
- zaświadczenie Urzędu Skarbowego (dot. prowadzących działalność gospodarczą
i bezrobotnych nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy)
- zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (dot. młodzieży uczącej się)
- inne ...............................................................................................................................................

...............................................................
Data i podpis wnioskodawcy

Pouczenie:
Bonifikatę udziela się osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka
gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa GUS
w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona
lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.
Z uwagi na obowiązek wnoszenia opłaty rocznej w terminie do dnia 31 marca każdego roku, z góry
za dany rok, wniosek powinien być złożony terminie do 25 marca każdego roku. Złożenie wniosku
po tym terminie nie gwarantuje jego rozpatrzenia przed upływem ustawowego terminu płatności.
Od opłat wniesionych po terminie będą naliczane odsetki ustawowe.
Wnioski złożone bez wymaganych dokumentów lub zawierające nieprawdziwe dane (np. ilość osób
mieszkających z użytkownikiem wieczystym, brak zaświadczenia/oświadczenia o wysokości
dochodu), po wezwaniu do uzupełnienia braków formalnych na podstawie art. 64 Kpa, pozostaną bez
rozpatrzenia.

* zaznaczyć właściwe

