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Ustka, dnia .................................... 

1. ............................................ 
        imię i nazwisko / nazwa firmy 

    ............................................ 
                                  adres 

     PESEL / REGON. ........................                            

      telefon..................................... 

2. ............................................ 
        imię i nazwisko / Nazwa firmy 

    ............................................ 
                                  adres 

     PESEL / REGON. ........................                            

      telefon..................................... 

 BURMISTRZ MIASTA USTKA 

 

 
WNIOSEK  

 
O  PRZYZNANIE  BONIFIKATY  OD  OPŁATY  ROCZNEJ  ZA  UŻYTKOWANIE  WIECZYSTE 

GRUNTÓW  GMINY  MIASTA  USTKA 

Wnoszę o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej położonej w Ustce przy ul. .................................................. nr …....., 

oznaczonej jako działka nr .................................., dla której prowadzona jest księga wieczysta 

nr ………………………………….. . 

Oświadczam, iż zapoznałem (am) się z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – Kto, składając zeznanie mające 

służyć za dowód w postępowaniu sadowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze do lat 3. 

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

( podpis / y / ) 

Informacja: Bonifikata przysługuje osobie fizycznej , której dochód brutto w przeliczeniu na jednego członka 

rodziny nie przekroczył 50% średniego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za rok 

poprzedzający rok, za który opłata ma być wnoszona. 

Załączniki: 

1.oświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny 

2.zaświadczenia o dochodach uzyskanych w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona. 

Uwaga: Wniosek nie podlega opłacie skarbowej. 
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Ustka, dnia .......................................... 

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

         ( Imię i nazwisko) 

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

 

O Ś W I A D C Z E N I E 

do wniosku z dnia ......................... 

 

w sprawie............................................................................................................................. 

Świadomy/a/ odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 KK oświadczam, że : 

 

1. członkami gospodarstwa domowego* są : 

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

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

 

2. W/w osoby w okresie od ............................. do .......................... uzyskały następujące 

dochody: 

l.p. Imię i nazwisko Źródło dochodu Wysokość 

dochodu  
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Łączny dochód w gospodarstwie domowym w wykazanym okresie wyniósł ..........................zł 

. 

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

                                                                                                                                                                     ( podpisy ) 

 

* osoby  wspólnie zamieszkujące i wspólnie pokrywające wydatki domowe 

 


