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BurmistrzKolbuszowej

Wniosek
o udzielenie507obonifikafyod oplaty rocznejz tytulu uiytkowania
wi€czystego
Na podslawieart. 74 ust. I ustawy z dnia 2l sierpnja 1997r. o gospodarcenieruchomoscjami
(Dz. U. z 2010r.Nr 102poz.651z p6zn.zm.)wnoszeo udzielenie
bonjfikaryod optaly
rocznejza rok
z tytutu uzylkowaniawieczystegonieruchomosci polozonej
Kolbrszowqjpr4 ul. ..... .......nr
Jednoczesnie. (wiadomy odpowiedziatnosci karnej za
skladanie fatszywych zezrah,
rvynikajacejz art. 233 56 w zw. z art. 233g1 Kodeksu karnego, oswiadczam.iz Sredni
miesiecznydoch6d przypadajqcyna jednego czlonka gospodarstwador)rowegoza osianri rok
poprzedzaj4cy
rok, za ktoryoplatamaby6wnoszona
wynosil
Imieinazwisko

Stopjen pokrewienstwa(lLrb rcdlodochodu(lubstatusos6b,
rcdzaj stosunku l4czqcego
nie uzyskujqcych
dochodu)

Wyzej wym;enione dochody sE jedynymi Zr6dtami utrzymania. ponadro oswiaqczam, iz
nieruchomoSC
wykorzystywana/przeznaczona
j est!ry14cznie
nacetemieszkaniowe.

(podpis
wnioskodawcy)
Wyfaiamzgodqna przetwarzanie
moichdanychprzezUtzqdMiejskiw Kolbuszowej
w zakresie
niezbgdnym
do realizacjlzlo:onegowniosku.
Podpiswnioskodawcy

Uwagar
plalnosci' tzn. do
wnioski nalezy skladaa przed Lrplywem lerminu
bonifikata
za ktoryma byi przyznana
kalendarzowego,

3l

marca roku

sie dochodY Podlegajqce
Na potlzeby niniejszego poslepowania za doch6d Lrwaza
na podslawieustaw) z dnra
opodatkowaniupodalkiem dochodowym od osob fizycznlch
(tj z l0l0 roku. nr 5l Poz
2; lipca l99l rcku o podalku dochodowvmod osob fizvcznych
307z poln. zm.).
dochodownie wliczasi9;
Do uzyskanych
podatku dochodowvm od osdb
1) prz-lchod6w, do kt6rych. zgodnre z an 2 ustawv o
to w szczeg6lno6ciptzychodow
fizycznych, usiawa ta nre ma zaslosowania Dotyczy
pfzepisom o podatku od
z dzi;]alnosci rolniczej. gospodarki lesnej oraz podtegaiEcych
idarowrzn.
spadkow
pa\ryzszei usiawy s4 zwolnrone od pooalKu
2) dochoddw. kr6re zgodnie z ^rt' 2l
to dochod6w lakich iak:
dochodowego od os6b fizycznych W szczegolnoscidotyczy
swiadczeniarodzinne.dodatki|odzinneipie|agnacrine'zasilkiporcdowe.sw]adczeniana
rnne
kombaranckie slvpendia i
r€habililacj€ os6b niepelnosprawnlch. s\fiadczenia
pomocy
chofobowe Swiadczen'az
Swiadczeniadla uczni6w. sxrdentdw i dokto'antos. zasiiki
alimenty
spoleczlrel,
pfzychodu'np L'mowa
dochod6w"wskazainalezyzr6diouzvskanego
w pozycji,.Zrodto
'
nre uzvsKan
o dzielo/zlecenie,emerltura, renta iiP Jezeli dana osoba.
opru.i, u.o*u
studeDt' bezrobotnv Nalez)
prachoau, wpisad nalezy .,brak" oraz jej status, np uczeri
dochodow zgodnie z trescrq
iowniez wymieniC dochody, kt6re nie sE wliczane do uzyskanych
utrzymanra
poryzszychakapit6w,o ile slanowiqpodstawQ
Przezcz}onk6wgospodarclwadomowegorozumiesi€zstgpnych.lvslQpnych,rodzensiwo'
dziecirodzenslwa,rnalzonka.osobyprzysposabiajEceip|zysposobio|eorazosobg'Klora
faktyczniewe wspolnympozyciu'jezeli slalezamLeszrulzl
pozostaje
z wnioskodawca
gospodarceniefuchomo
I gospodarujaz wnioskodawc4(art. 4 ust' l l usta\q o
DT U Nr 7l
mieszkaniowvch
z-aft. 4 ustawyz dnia 2l czerwca2001 roku o dodalkach
poz.1t4z Potn z.r,)
z an
W zwiqzklr z osobisrym charakteremodpowiedzialnoscikarnej
wnioseknie noze bycsktadanyprzezpelnomocnrKa'
Diniejszy

133 Kodeksu kam€90'

pelnej zdolnosci do czynnosci
Jezeli uzytkownikiem wr€czysrym Jesr osoba nie majaca
ubezwlasnowolniona)wniosek
prawnych (osoba malolehia. osoba czisciowo lub calkowicie
(rodzic' kurator' opiekun)'
po*ini"n zo"tat podpisanv Przez jej przedstawicielaustawowego
orazw czyrmLmrenlu
dzialawnioskodawca
wiakinr charakierze
Nalezyw6wczaswskaza6,
wieczysty moze zostae wezwan)
W razie walpliwosci dot uzyskanegodochodu, u4tkownik
powziwia uzasadnionegopodeirzenia' iz
do zlozenia dodatkowvch wvjasnren W przvpadku
zlozoneoswiadczeniejesln|ezgodnezplawdqorganprowsdzacyposlgpowaniezawiadoml
przeslQpsNa'
popeh'enra
o podelrzeniu
wlasciweorganyScigania

