18. Bonifikaty (ulgi) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

Podstawa prawna: art. 73 ust. 4, art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603)
I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. "Oświadczenie użytkownika wieczystego"
2. Załączniki (dot. osób fizycznych):
• zaświadczenie o zarobkach (brutto) za ostatni kwartał roku poprzedniego
lub odcinek renty, emerytury,
• zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy (dot. bezrobotnych)
• zaświadczenie Urzędu Skarbowego (dot. bezrobotnych nie zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy).
W razie braku ww. załączników wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia
II. OPŁATY:
Nie pobiera się.
III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Gospodarka Nieruchomościami (GT).
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.
VI. UWAGI:
1. Termin składania oświadczeń - do 31 marca (roku kalendarzowego, za który ma być
przyznana bonifikata).
2. Od 1 stycznia 1998 r. przysługują następujące bonifikaty:
opłatę roczną obniża się o 50% jeżeli nieruchomość gruntowa
została wpisana do rejestru zabytków
•
osobom fizycznym zobowiązanym do wniesienia opłat, których
dochód brutto na jednego członka rodziny nie przekracza 50% średniego
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za ostatni kwartał
roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona, udzielana
będzie bonifikata od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowej przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele
mieszkaniowe.
•

Średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za IV kwartał roku
minionego zostanie ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Monitorze Polskim na początku następnego roku.

3. Odpowiedź pisemną udziela się wyłącznie w przypadku negatywnego rozpatrzenia
wniosku.
4. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie
wezwany do ich uzupełnienia.

Rudnik nad Sanem, dn. ...............................
Nazwisko, imię.............................................
......................................................................
Adres ............................................................
......................................................................
Telefon .........................................................

BURMISTRZ GMINY I MIASTA
W RUDNIKU NAD SANEM

OŚWIADCZENIE UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO
UPRAWNIONEGO DO PRZYZNANIA 50% BONIFIKATY
W OPŁATACH ROCZNYCH
Jestem użytkownikiem wieczystym nieruchomości gruntowej:
Adres nieruchomości ............................................................................................
Działka nr ...................................................... obręb ............................................
Księga Wieczysta nr ............................................................................................
Oświadczam, że:*
1. ww. nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków pod nr
............................................................
2. miesięczny dochód brutto na jednego członka mojej rodziny
wynosi ..................................................zł,
czyli jest niższy niż 50 % średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej
za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona.
Na potwierdzenie powyższego załączam:
- zaświadczenie o zarobkach (brutto) za ostatni kwartał roku poprzedniego lub odcinek renty,
emerytury,
- zaświadczenie Powiatowego Urzędu Pracy (dot. bezrobotnych)
- zaświadczenie Urzędu Skarbowego (dot. bezrobotnych nie zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy).
W razie braku ww. załączników wniosek pozostawiony zostanie bez rozpatrzenia
Uwaga:
Termin składania oświadczeń – do 31 marca (roku kalendarzowego, za który ma być przyznana
bonifikata)
* niepotrzebne skreślić

........................................................
(podpis wnioskodawcy)

