
...................................... dnia  .....................................

         

.......................................          ............................................          ................................................
      imię i nazwisko                         imię i nazwisko                                imię i nazwisko

.......................................          ...........................................          .................................................
      imiona rodziców                       imiona rodziców                              imiona rodziców

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

....................................          .............................................          .................................................
Kod pocztowy, miejscowość  Kod pocztowy, miejscowość         Kod pocztowy, miejscowość

....................................          .............................................          ...............................................
    Numer  Pesel                                 Numer   Pesel                          Numer Pesel

tel .kontaktowy:

                                                                                             BURMISTRZ
                                                                                             MIASTA I GMINY
                                                                                             SWARZĘDZ

Wniosek
 o udzielenie bonifikaty w opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

Zwracam/y się  z  prośbą  o  przyznanie  bonifikaty  w opłacie  rocznej  z  tytułu  użytkowania 
wieczystego nieruchomości, oznaczonej według operatu ewidencji gruntów:

• nr geodezyjny ............................................................................................................
• z obrębu          ............................................................................................................
• o powierzchni ............................................................................................................
• położonej przy ulicy ..................................................................................................

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej (art.2 ust.1 pkt 1 lit.h ustawy z dnia 16 listopada 2006 
o opłacie skarbowej).

                                                                  ...........................................................................
                                                                     (podpis wnioskodawcy,  wnioskodawców)



Załączniki:

1. Oświadczenie  o  wysokości  dochodów  członków  gospodarstwa  domowego 

za rok ….......

2. ...........................................................................................................................................

3. ...........................................................................................................................................

4. ...........................................................................................................................................

5. ...........................................................................................................................................

6. ...........................................................................................................................................

7. ...........................................................................................................................................

8. ...........................................................................................................................................

9. ...........................................................................................................................................

10. ...........................................................................................................................................



Swarzędz, dnia ...................20......r.

Oświadczenie o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

za rok ….........
(za rok poprzedzający , za który opłata roczna ma być wnoszona)

Ja ................................................................................................................................

zamieszkały w ................................... przy ul./os. .........................................................

oświadczam, 

że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

1. …....................................................................................................................................................
wnioskodawca                             imię i nazwisko

2. …...................................................................................................................................................
stopień pokrewieństwa                imię i nazwisko

3. …...................................................................................................................................................
stopień pokrewieństwa                imię i nazwisko

4. …..........................................................................................................................
stopień pokrewieństwa                imię i nazwisko

5. …..........................................................................................................................
stopień pokrewieństwa                imię i nazwisko

6. …..........................................................................................................................
stopień pokrewieństwa                imię i nazwisko

Oświadczam,  że  w  podanym  wyżej  okresie  dochody  moje  i  wymienionych  wyżej  kolejno  członków 
mojego gospodarstwa domowego wyniosły:

LP. Miejsce pracy - nauki Źródła 
dochodu

Wysokość dochodu 
roczna brutto (zł)

Razem dochody gospodarstwa domowego

Średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi ….........................................zł

to jest miesięcznie ….............................zł.



Składając  osobiście  niniejsza  deklarację  oświadczam,  że  jest  mi  wiadomo,  że  dokumenty,  na  których 
podstawie  zdeklarowałem)-am)  dochody,  jestem  zobowiązany  przechowywać  przez  okres  5  lat,  a 
uprzedzony(-na) o odpowiedzialności karnej  z art.233 § 1 kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym 
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

.............................................                                                      ...........................................
podpis przyjmującego oświadczenie                                                    podpis składającego oświadczenie

      


