Załącznik Nr 23
do Zarządzenia Nr 5/2007
Burmistrza Miasta Lubań z dnia 15.01.2007r.

Lubań, dnia ……………………..
Imię i nazwisko

……………………………………………………
…………………………………………………….
……………………………………………………..
Adres zamieszkania

……………………………………………………..
Telefon kontaktowy

Urząd Miasta Lubań
ul. 7 -ej Dywizji 14
5 9 – 8 0 0 Lubań

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

Niniejszym zwracam się z prośbą o udzielenie 50 % bonifikaty ( zgodnie
z art.74 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz.2603 z późn. zm.) od opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Lubaniu przy ulicy
………..…….., Obr.…, AM ... , stanowiącej działkę nr … o powierzchni ……, za rok ………
Członkowie rodziny prowadzący wspólnie gospodarstwo domowe z osobą zobowiązaną do wniesienia opłaty.

Lp.

Nazwisko i imię

Rok
urodzenia

Stopień
pokrewieństwa

Miejsce zatrudnienia ( nazwa
i adres zakładu pracy lub inne
źródło dochodu)

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za fałszywe składanie zeznań wynikających
z art.233 kodeksu karnego oświadczam ,że dochód miesięczny brutto na jednego członka
rodziny za czwarty kwartał ubiegłego roku wynosił …………. ( liczba członków rodziny
…….).
Wyżej wymienione dochody są jedynymi źródłami utrzymania.
Ponadto oświadczam, że nieruchomość jest wykorzystywana wyłącznie na cele
mieszkaniowe.

………………………………………..
Podpis osoby składającej wniosek

Załączniki :
1. odcinki renty/ emerytury z czwartego kwartału ubiegłego roku ( oryginał lub kopia potwierdzona za
zgodność z oryginałem );
2. Zaświadczenie o dochodach brutto z czwartego kwartału ubiegłego roku ( oryginał lub kopia
potwierdzana za zgodność z oryginałem );
3. Zaświadczenie o dodatkowych dochodach przysługującym członkom rodziny (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem );
4. Informacja z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej z prawem do zasiłku/bez prawa do zasiłku
( oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);
5. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia legitymacji szkolnej/studenckiej;
6. ……………………………………………………………………………………

Pouczenie :
Do dochodu zalicza się dochody ze wszystkich źródeł , m.in. dochody z tytułu stosunku pracy , działalności
gospodarczej , umów zlecenia lub o dzieło, emerytur lub rent( w tym zasiłki, dodatki), stypendiów , alimentów,
z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz inne składniki stanowiące dochód.
W przypadku oświadczenia o braku dochodu , należy złożyć oświadczenie , co do źródeł utrzymania oraz
zaświadczenie właściwego Urzędu Skarbowego odnośnie braku zaliczek na podatek dochodowy.

