
 

.....................................................................................                                                                    Malbork dnia, ..........................................r.  
(Imię i Nazwisko) 

 

.................................................................................... 
(Adres) 

 

................................................................................... 
(Telefon) 

STAROSTA MALBORSKI 

 

 

WNIOSEK 

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

 

 

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

(Dz. U. z 2018 r. poz. 121) wnoszę (wnosimy)* o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej za 

rok ..........  z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w 

................................... przy ul. ....................................... nr mieszkania ................. 
 

Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, określonej w art. 233 § 

1 Kodeksu karnego oświadczam, że: 

 

1. Moje gospodarstwo domowe składa się z następujących 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 

 

Imię  

i nazwisko 

Stopień 

pokrewieństwa 

Rok 

urodzenia 

Źródło dochodu (np. stosunek 

pracy, emerytura/renta, 

pozarolnicza działalność 

gospodarcza) 

 

 
Wnioskodawca 

  

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

2. Nie posiadam innych dochodów poza przedstawionymi. 

3. Nieruchomość wykorzystywana jest wyłącznie na cele mieszkaniowe. 

 
 

 

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

 

 

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

 

                                                                                                                           (podpisy) 



 

 

Informacje dodatkowe:  

 

 Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca roku, za 

który opłata jest wnoszona.  

 

 Przykładowe dokumenty (załączniki do wniosku) poświadczające osiągnięcie dochodu w 

roku kalendarzowym poprzedzającym rok, za który ma zostać udzielona bonifikata (przez 

wszystkich członków gospodarstwa domowego): 

 w przypadku osób pracujących zawodowo - rozliczenia roczne (PIT), za rok 

poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek o przyznanie bonifikaty, złożone 

do Urzędu Skarbowego - przedłożone kopie winny być poświadczone własnoręcznym 

podpisem wystawcy, 

 w przypadku osób pobierających emeryturę/rentę - PIT 40A lub odcinki przekazu 

świadczenia ZUS za okres 12 miesięcy, 

 w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą - rozliczenia 

roczne (PIT), za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek o przyznanie 

bonifikaty, złożone do Urzędu Skarbowego - przedłożone kopie winny być 

poświadczone własnoręcznym podpisem wystawcy, 

 w przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP – zaświadczenie PUP o 

zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna wraz z poświadczeniem wysokości 

otrzymanego świadczenia bądź braku świadczenia, 

 w przypadku osób bezrobotnych nie zarejestrowanych w PUP - zaświadczenie z 

właściwego Urzędu Skarbowego o braku dochodu za rok poprzedzający rok, w 

którym składany jest wniosek o przyznanie bonifikaty, 

 w przypadku osób pełnoletnich uczących się - zaświadczenie ze szkoły/uczelni oraz 

oświadczenie o braku dochodów, 

 w przypadku osób prowadzących rolniczą działalność gospodarczą- zaświadczenie o 

uzyskanym dochodzie. 

 

 Bonifikata przysługuje, jeżeli dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego 

nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 

poprzedzającym rok, za który oplata ma być wnoszona. 

 

 

Nie przedłożenie żądanych dokumentów spowoduje pozostawienie wniosku bez 

rozpatrzenia 
 

 

 

 


