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BURMISTRZ TRZCIANKI

Urząd Miejski Trzcianki
ul. Sikorskiego 7

64 – 980 Trzcianka

WNIOSEK

o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
gruntowej 

Na podstawie art.  74 ust.  1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) wnoszę o udzielenie w roku ………...... 50% bonifikaty od opłaty

rocznej  z tytułu  użytkowania  wieczystego  nieruchomości  gruntowej  położonej

w …................................................. przy ul. .......................................................................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam,  że  dochód  miesięczny  brutto  na  jednego  członka  gospodarstwa  domowego1

w  roku  ………………,  wynosi………….……………,  a  wskazane  dochody2 są  jedynym  źródłem

utrzymania. 

We wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje …………osób , i są to :

Lp. Nazwisko i imię Stopień
pokrewieństwa -

rok urodzenia

Źródło uzyskania dochodów
(miejsce zatrudnienia, nazwa

 i zakład pracy oraz inne
źródła)

Średni miesięczny
dochód brutto za

ostatnie 3 miesiące

1

2



3

4

5

6

Nieruchomość  położona  w  Trzciance  przy  ul.  ……………………………………  jest
przeznaczona/wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

Podane  informacje  dotyczące  mojego  gospodarstwa  domowego,  wskazane  wysokości
i źródła uzyskania dochodów oraz przeznaczenia/wykorzystywania nieruchomości są zgodne ze stanem
faktycznym i wyczerpujące.

Składając niniejszy wniosek oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty na podstawie których
zadeklarowałem(am)  dochody  rodziny,  jestem  zobowiązany(a)  przechowywać,  a  uprzedzony(a)
o odpowiedzialności karnej  z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem
prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku. 

Zgodnie z art. 23 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.)
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych – Burmistrza Trzcianki z siedzibą w Trzciance przy
ul. Sikorskiego 7 podanych danych osobowych niezbędnych do realizacji przedmiotowego wniosku. Wnioskodawca ma prawo
dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

                                                                                              .........................................................
             czytelny podpis wnioskodawcy

_______________
1. Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć zespół osób mieszkających razem i wspólnie utrzymujących się lub osobę

samotną utrzymującą się samodzielnie, która nie łączy swoich dochodów z dochodami innych osób.
2. Do dochodu zalicza się m. in.: dochody z tytułu stosunku pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło,

emerytur,  rent,  stypendiów,  alimentów,  świadczeń  socjalnych,  z  tytułu  prowadzenia  gospodarstwa  rolnego,  dzierżawy,
najmu oraz inne stanowiące dochód.

Informacje dodatkowe:

1. Wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności tj. do dnia 31 marca. 
2. Do wniosku należy dołączyć: 

 zaświadczenie o dochodach za ostatnie trzy miesiące lub potwierdzenie odbioru świadczenia z ZUS, z ostatnich 3
miesięcy (tzw. odcinek);

 w przypadku osoby bezrobotnej decyzję z powiatowego Urzędu Pracy o uznaniu za osobę bezrobotną z prawem
lub bez prawa do zasiłku;

 w przypadku oświadczenia o braku dochodu należy złożyć oświadczenie, co do źródeł utrzymania;
 studenci winni dostarczyć zaświadczenie z uczelni z adnotacją pobierania lub nie pobierania stypendium.

3. Złożenie w/w wniosku nie zwalnia z obowiązku wniesienia opłaty rocznej.
4. Organ  zastrzega  możliwość  weryfikacji  prawdziwości  danych  wskazanych  we  wniosku,  

w szczególności prawo żądania przedłożenia stosownych dokumentów oraz wyjaśnień.


