
GN 27-D01 
 
 
..................................................................................................................                                     Kołobrzeg, dnia …………………….. 
(imię i  nazwisko) 

.................................................................................................................. 
(miejsce zamieszkania i  adres do korespondencji ) 

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

(telefon)                                                                            

 
Urząd Miasta Kołobrzeg 
Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
ul. Ratuszowa 13 
78-100 Kołobrzeg 

 
W N I O S E K 

o przyznanie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości gruntowej na rok 20…. 
 

 Członkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z osobą zobowiązaną do wniesienia opłaty: 
 

 

Lp. 
 

Nazwisko i imię 
 

Data urodzenia 
 

Stopień  
pokrewieństwa 

 

źródło dochodu 
(np. umowa o pracę, 
emerytura, renta itp.) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     
 

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych zeznań (art. 233 Kodeksu karnego) 
OŚWIADCZAM: 

 

1. Nieruchomość położona w Kołobrzegu przy ul...................................................................................... 

jest przeznaczona / wykorzystywana  wyłącznie na cele mieszkaniowe. 

2. Podane informacje dotyczące mojego gospodarstwa domowego, wskazane wysokości i źródła uzyskania dochodów 

oraz przeznaczenia / wykorzystywania nieruchomości są zgodne ze stanem faktycznym i wyczerpujące. 

3. Do wniosku załączam następujące dokumenty  

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

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

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

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

Oświadczam, iż złożone kserokopie są zgodne z oryginałami.  

UWAGA:  

1. Wniosek należy złożyć do dnia 1 marca roku kalendarzowego, za który ma być przyznana bonifikata. 
2. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu brutto osiągniętego w roku 

poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek (np. PIT-36, PIT-37, PIT-40, zaświadczenie z ZUS, 12 
odcinków emerytury itp.).   

3. Organ zastrzega możliwość weryfikacji prawdziwości danych wskazanych we wniosku, w szczególności prawo 
żądania przedłożenia stosownych dokumentów oraz wyjaśnień.  

 
 

 

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

                                                                                                                                                                    (własnoręczny podpis użytkowników wieczystych) 



 

Wypełnia organ rozpatrujący wniosek 

 

1 
 

Łączny roczny dochód w gospodarstwie domowym 
 

2 
 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 
 

3 
 

Dochód miesięczny na członka gospodarstwa domowego 
 

 

 

 

Uzasadnienie bonifikaty 

 
 

50% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 

poprzedzającym rok, za który opłata ma być 

wnoszona - 20..........r. 

 

Bonifikata 

(tak, nie) 

 

Dochód miesięczny na członka gospodarstwa 

domowego w roku poprzedzającym rok, za który 

opłata ma być wnoszona - 20.............r. 

1 2 3 

 

 

  

 

 

3. Uwagi: 

 

 

 

  

       ………………………………………….. 

               (podpis) 


