…………………………………………..

Warszawa, dn. ……………

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu
…………………………………………..
adres do korespondencji, tel. kontaktowy
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
NIP, PESEL
Urząd m. st. Warszawy
…………………………..
…………………………..
…………………………..
Wniosek
o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.) wnoszę o udzielenie
bonifikaty od opłaty rocznej za rok …………….. z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości
położonej
w ……………………….
przy ul.…………………………
nr mieszkania …………
Jednocześnie oświadczam pod odpowiedzialnością karną z art. 233 Kodeksu
karnego, że średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka rodziny za IV
kwartał roku poprzedzającego rok, w którym składany jest wniosek wynosił …………………..
We wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje ………….. osób, tj.:
L.p. Imię i nazwisko

Stopień pokrewieństwa,
rok urodzenia

Źródło dochodu

Wyżej wymienione dochody są jedynymi źródłami utrzymania. Ponadto oświadczam, że
nieruchomość wykorzystywana jest wyłącznie na cele mieszkaniowe.
……………………………………….
(podpis)

Uwaga: Prosimy o dokładne zapoznanie się z informacjami, odnośnie przedłożenia
stosownych dokumentów, zamieszczonymi na drugiej stronie
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Emeryci i renciści zobowiązani są do dostarczenia oryginałów odcinków emerytury
lub renty za IV kwartał roku poprzedzającego rok, w którym ubiegają się o ulgę.
W przypadku dołączenia do wniosku tylko jednego odcinka wymagane jest złożenie
oświadczenia, że dochody w pozostałych miesiącach IV kwartału nie uległy zmianie.
- do dochodu zalicza się dochody ze wszystkich źródeł np. dochody z tytułu pracy,
działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, emerytur i rent, stypendiów itd.,
- do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o osiągniętych dochodach brutto (za IV kwartał
roku poprzedzającego rok, w którym składany jest wniosek o przyznanie bonifikaty),
wydane przez pracodawcę, Urząd Skarbowy
- w przypadku oświadczenia o braku dochodu, należy złożyć oświadczenie, co do źródeł
utrzymania, a ponadto zaświadczenie Urzędu Skarbowego odnośnie braku zaliczek na
podatek dochodowy,
- studenci winni dostarczyć zaświadczenie z uczelni z adnotacją pobierania lub niepobierania
stypendium.
UWAGA: rozliczenie na druku PIT nie stanowi podstawy do udzielenia bonifikaty.

Nie przedłożenie żądanych dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia
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