Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłat rocznych
Wydanie: 5
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Data: 24.01.2018 r.
przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe
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Miejscowość

Data

Prezydent Miasta Knurów
44-190 Knurów
ul. dr. Floriana Ogana 5
I. Wnioskodawca
1. Imię wnioskodawcy

2. Nazwisko wnioskodawcy

II. Adres wnioskodawcy
1. Miejscowość

2. Kod pocztowy

3. Ulica

4. Nr domu

5. Nr lokalu

Zwracam się z prośbą o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości położonej w Knurowie przy ulicy:
działka/i nr:

, przeznaczonej / wykorzystywanej* na cele mieszkaniowe.

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
Lp.

Imię i nazwisko

1.

Rok
urodzenia

Stopień
Miejsce zatrudnienia (nazwa i adres zakładu
pokrewieństwa
pracy) lub inne źródła dochodu

Wysokość dochodu
(brutto) w zł

wnioskodawca

2.

3.

4.

5.

6.

Łączny dochód całego gospodarstwa domowego za rok:
Średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka wspólnego gospodarstwa domowego
za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek wynosił:
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Wyżej wymienione dochody są jedynymi źródłami utrzymania.
Podstawą do obliczenia dochodu są zaświadczenia o zarobkach, które zobowiązuję się przechowywać przez okres 1
roku.
Jednocześnie oświadczam, że zostałem uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233§ 1 Kodeksu
karnego** oraz potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.
Informacje dodatkowe (np. nr telefonu kontaktowego, e-mail)

.............................................................................
(podpis wnioskodawcy)
Załączniki:
– dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanych dochodów brutto w roku poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek
o udzielenie bonifikaty każdej z osób pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym (np:
◦ emeryci / renciści - PIT z ZUS;
◦ osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub innych umów – PIT od pracodawcy lub zleceniodawcy;
◦ osoby prowadzące działalność gospodarczą - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego;
◦ studenci / uczniowie pobierający stypendia - zaświadczenie z uczelni/szkoły;
◦ dla osób korzystających z pomocy społecznej – zaświadczenie z MOPS wydane w oparciu o przepisy o dodatkach
mieszkaniowych;
◦ dla osób bezrobotnych - zaświadczenie z Urzędu Pracy, itp.).
Objaśnienia:
1. Za dochód, z zastrzeżeniem ust. 3, 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.
2. Do dochodów zalicza się w szczególności dochody z tytułu:
1) pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło;
2) zasiłków rodzinnych i wychowawczych;
3) świadczeń otrzymywanych z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej
lub zastępczej;
4) środków za rozłąkę;
5) świadczeń wypłacanych załogom pływającym;
6) świadczeń z pomocy społecznej;
7) prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalane z zastosowaniem hektarów przeliczeniowych według zasad określonych
w przepisach o podatku rolnym;
8) alimentów, stypendiów, emerytur i rent, w tym rent zagranicznych;
9) dywidend i innych periodycznie uzyskiwanych dochodów, zwłaszcza z najmu lub dzierżaw, praw autorskich
lub wykonywania wolnych zawodów oraz
10) oszacowane przez wnioskodawcę dochody z ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej.
3. 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 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej.

* niepotrzebne skreślić
** art.233 § 1 Kodeksu karnego brzmi:
„Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub
innym postępowaniu prowadzonym
na podstawie ustawy zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.
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