
 

 
 

 
WNIOSEK O UDZIELENIE BONIFIKATY W OPŁACIE ROCZNEJ Z 

TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU- 
nie dotyczy gruntów objętych przekształceniem na podstawie 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe prawo własności tych gruntów 
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..................................................................                                                   Siedlce, dn. .............................................. 
imię i nazwisko wnioskodawcy 

................................................................. 

................................................................. 
adres zamieszkania   

……………………………………………………                                                                         
 telefon                                                                                                 
                                                                                                                                 PREZYDENT MIASTA SIEDLCE 
                                                                                                  
 

Na podstawie art.74  ust.1  ustawy z  dnia 21  sierpnia  1997 r.  o  gospodarce  nieruchomościami   (Dz.U. z 2018 r.  

poz.2204 z późn. zm.) zwracam(y) się z prośbą o zastosowanie 50% bonifikaty z tytułu (współ)użytkowania 

wieczystego gruntu oznaczonego jako działka Nr ............... położonego w Siedlcach przy ulicy 

...................................................................................................................................................................... . 

 Jednocześnie oświadczam(y), iż łączny dochód brutto w naszej rodzinie w roku poprzedzającym rok za 

który opłata ma być wnoszona tj. w  ............. roku, wynosił …………………………………………………………… zł,- 

(słownie: .....................................................................................................................................................................  ) 

co potwierdzają załączone zaświadczenia. 

 

 Oświadczam(y), ż nie posiadam(y) żadnych innych źródeł dochodu. 
 
Gospodarstwo domowe składa się z .................. osób. 
 
1. ....................................................................     4.    ................................................................. ..........  

 
2.  ....................................................................      5.    ....................................................................... ..... 
 
3.  ....................................................................      6.    .......................................................................... .. 
 
Na jednego członka gospodarstwa domowego dochód miesięczny brutto wyniósł:  .......................................... 

 
 W związku z tym, że łączny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku  
(tj. ...................................... zł), ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, wnioskujemy jak na 
wstępie. 

 
Zgodnie z art. 75 k.p.a. uprzedzony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art.233 § 1 w zw. z § 6 k.k., iż „kto 
składając oświadczenie 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”. Oświadczam, że złożone przeze mnie oświadczenie i dokumenty są zgodne z prawdą. Prawdziwość tego 
stwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 

 

W załączeniu:                                                                                        .................................................... 
zaświadczenie (szt. ............   )                                                                       podpisy wnioskodawców: 
o dochodach brutto z roku poprzedzającego 
rok złożenia wniosku 


	KI- 29 -105
	F- 01
	Stron:  1

	fill_1: 
	Siedlce dn: 
	1: 
	2: 
	telefon: 
	Nr: 
	1_2: 
	2_2: 
	3: 
	fill_10: 
	fill_12: 
	Tekst1: 
	Tekst2: 
	Tekst3: 
	Tekst4: 
	Tekst5: 
	Tekst6: 
	Tekst7: 
	Tekst8: 
	Tekst9: 
	WYCZYŚĆ: 
	DRUKUJ: 


