Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 9/GN/2018 Burmistrza Międzyzdrojów z dnia 4 stycznia 2018r.
Międzyzdroje, dnia…............................
....................................................................
( imię i nazwisko wnioskodawców)
................................................................
( adres zamieszkania lub do korespondencji)
.................................................................
…………………………………………
( numer telefonu – nieobowiązkowo)
BURMISTRZ MIĘDZYZDROJÓW
WNIOSEK o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej.
Wniosek należy złożyć w terminie do 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona.

Na podstawie art. 74 ust. 1, 1a i 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami), wnoszę o udzielenie 50 % bonifikaty
od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na
cele mieszkaniowe lub przeznaczonej na te cele, położonej przy ulicy …………………………………
w …………………………………… .
Oświadczam, że na nieruchomości objętej wnioskiem nie jest prowadzona żadna działalność
gospodarcza.
Oświadczam, że we wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje …………osób (według
poniższego zestawienia w tabeli), a miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego
za rok poprzedzający złożenie wniosku wynosi ……………….zł.
Lp.

Nazwisko
i
imię Stopień
członków gospodarstwa pokrewieństwa
domowego
wnioskodawca

Źródło
i
wysokość
dochodów
miesięcznych za rok poprzedzający
złożenie wniosku

Dowody potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego
(niepotrzebne skreślić*):
- załączam do wniosku*,
- zobowiązuję się przedłożyć najpóźniej w terminie do dnia 31 marca bieżącego roku*.
W razie nie uzupełnienia wniosku sprawa zostanie pozostawiona bez rozpatrzenia.
Pouczenie:
1. Ciężar dowodu, iż istnieją przesłanki do udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za
użytkowanie wieczyste spoczywa na użytkowniku wieczystym.

2. Zgodnie z art. 74 ust. 1b. ustawy o gospodarce nieruchomościami przez gospodarstwo
domowe
rozumie się
gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego
samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkającymi
i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste.
3. Zgodnie z art. 74 ust. 1a. ustawy gospodarce nieruchomościami, dochód miesięczny
obliczany jest jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o dodatkach
mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 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 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, świadczenia
wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie dnia 9
czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4. Osoby ubiegające się o uzyskanie w/w bonifikaty, do czasu rozpoznania wniosku
zobowiązane są do wniesienia opłaty do 31 marca w pełnej wysokości, chyba, że złożą nie
później niż 14 dni przed upływem terminu płatności wniosek o ustalenie innego terminu
zapłaty opłaty rocznej ( art. 71 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ).
5. Zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w
postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do
lat 8.
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kodeksu karnego potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.

Podpis

………………………………

……………………………..

