
 (**)   Skreślić w przypadku dokumentowania dochodów PIT 40A 

 

Warszawa,  ………………………… 

………............................................................................. 
Imię i nazwisko / Nazwa  Użytkownika Wieczystego 
 
………............................................................................. 
Adres zamieszkania 
  
………............................................................................. 
 
 
………............................................................................. 
Adres do korespondencji  
(wypełnić gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania)  

 
………............................................................................. 
 
………............................................................................. 
Telefon kontaktowy / mail          

           Zarząd Mienia Skarbu Państwa 
ul. Prosta 69 
00-838 Warszawa 

 
Wniosek 

o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 
 

 Na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami –  

(tj. Dz. U z 2018 r. poz. 121) wnoszę o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu (współ)użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej położonej przy ul. ............................................................... numer ................ mieszania ……….. 

za ………… rok. 

 Oświadczam/my, że: 

1. Jestem/eśmy (współ)użytkownikiem/kami wieczystym/tymi w/w nieruchomości i jest ona wykorzystana przeze mnie/przez 

nas na cele mieszkaniowe. 

2. Dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego. 

3. Wykazane dochody wynikające z załączonych do niniejszego wniosku dokumentów i są jedynymi źródłami utrzymania. 

4. Ilość osób w gospodarstwie domowym (*) :  …………………  osób.  

(*) Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie 
z małżonkiem lub innymi osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste 
(art. 74 ust. 1b w/w ustawy) . 
 

Lp. Imię i nazwisko Pokrewieństwo Wiek 
Stan cywilny 

1 wnioskodawca   
2     
3     
4     
5     
6     

 

Świadom/mi odpowiedzialności karnej w przypadku podania nieprawdziwych danych, oświadczam/my, że przedstawione dane są 
zgodne ze stanem faktycznym. 

 
.................................................... 
(podpis/sy użytkownika wieczystego) 

ZAŁACZNIKI: 
1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach zobowiązuję się dostarczyć do dnia 15.05.20…. r. (**) 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

POUCZENIE: 
Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za który opłata jest wnoszona . 
Do wniosku należy dołączyć :  
1. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach,  
2. PIT 40A ( wyłącznie emeryci i renciści, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta ) 
3. W przypadku osób deklarujących dochód : 0,00 zł,  wypełniony formularz oświadczenia o źródłach utrzymania ( wg. wzoru )  

Dochód miesięczny uprawniający do uzyskania bonifikaty, jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, o którym mowa w przepisach o 
dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki 
do udzielenia bonifikaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym.  
Osoby ubiegające się o uzyskanie w/w bonifikaty, do czasu rozpoznania wniosku zobowiązane są do wniesienia opłaty do 31 marca w pełnej wysokości (100%), 
chyba, że złożą nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności wniosek o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej (  art. 71 ust. 4 w/w ustawy 
o gospodarce nieruchomościami ). 



(*) niepotrzebne skreślić 

Warszawa,  ………………………… 
………............................................................................. 
Imię i nazwisko / Nazwa  Użytkownika Wieczystego 
 
………............................................................................. 
Adres zamieszkania 

  
………............................................................................. 
 
………............................................................................. 
Adres do korespondencji  
(wypełnić gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania)  

 
………............................................................................. 
 
………............................................................................. 

Telefon kontaktowy / mail     

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

Dot.:  wniosku  w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie rocznej za ……… rok z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. ....................................................... numer ................ 

mieszania ……….. . 

 

 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 k.k., oświadczam, że w roku poprzednim nie 

uzyskałem/am dochodów z tytułu: 

1. emerytur / rent krajowych lub zagranicznych, zasiłków pieniężnych       

2. dodatku / zasiłku pielęgnacyjnego, innych dodatków wyszczególnionych w decyzji ZUS lub innego organu 

3. wynagrodzenia ze stosunku pracy            

4. prowadzonej działalności gospodarczej      

5. najmu             

6. z niektórych rodzajów osobiście wykonywanej działalności: 

- artystycznej, literackiej, innej                            

- czynności związanych z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich    

- udziału w organach stanowiących osób prawnych     

- umów zlecenia, o dzieło, praw autorskich, najmu        

- innych (np. prowadzenia gospodarstwa rolnego)         

7. z  innych źródeł  (alimenty, stypendia, sprzedaż przedmiotów lub nieruchomości, wygrane w grach 

losowych, dywidendy od posiadanych akcji, sprzedaż akcji,  obligacji, odsetki od lokat bankowych, itp.)  

      

 
(*) W poprzednim roku  pozyskałem/am dochody  poza granicami kraju :  tak/nie                 ................... zł 

(*) Korzystam z pomocy Opieki Społecznej :                                    tak/nie.                        ................... zł  

(*) Pozostaję na utrzymaniu ...........................................................................................................................  

(*) Środki na zaspokojenie moich potrzeb życiowych oraz opłat związanych z utrzymaniem mieszkania /  

budynku pozyskuję w kwocie              ................. zł 

   ( wskazać źródła ) :  

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

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

 

 

.............................................................. 
               (podpis składającego oświadczenie) 

 


