
…………………………………………                  Brzeziny, dnia………………………… 

/imię i nazwisko/ 

………………………………………. 

………………………………………. 

/adres/ 

 

       Burmistrz Miasta Brzeziny 

 

 

Wniosek 

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

nieruchomości 

 

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

nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) wnoszę o udzielenie 50 % bonifikaty 

od opłaty rocznej za rok ..…. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w 

…………….. w obrębie….. przy ul. ……………………………, oznaczonej jako działka 

nr………………….., dla której w Sądzie Rejonowym w Brzezinach prowadzona jest księga 

wieczysta KW Nr…………….. 

 

Jednocześnie oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej z art.233 § 6 w związku                     

z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, iż dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa 

domowego w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona wynosił…………. 

We wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje….osób tj.: 

Lp. Imię i nazwisko Stopień pokrewieństwa ( lub rodzaj 

stosunku łączącego osobę                              

z wnioskodawcą) 

Źródło dochodu 

    

    

    

    

    

    

Wyżej wymienione dochody są jedynymi źródłami utrzymania. 

Ponadto oświadczam, iż nieruchomość jest przeznaczona/wykorzystywana* na cele 

mieszkaniowe. 

 

 

         ………………………… 

          /podpis/ 

 

 

*niepotrzebne skreślić  

 

 



Załączniki: 

- PIT lub zaświadczenie Urzędu Skarbowego o wysokości osiągniętego dochodu w roku 

poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona,  

- zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości osiągniętego dochodu w roku 

poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona,  

- w przypadku osób prowadzących  działalność gospodarczą zaświadczenie Urzędu 

Skarbowego, uwzględniające dochody za cały rok poprzedzający rok, za który opłata 

ma być wnoszona,  

- w przypadku pozostawania bez zatrudnienia zaświadczenie z Urzędu Pracy                 

o pozostawaniu bez zatrudnienia i pobranych zasiłkach w roku poprzedzającym rok, 

za który opłata ma być wnoszona, 

- zaświadczenie o pobranych zapomogach w roku poprzedzającym rok, za który opłata 

ma być wnoszona,  

- odcinek renty lub zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wysokości 

pobranych świadczeń w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona. 
 


