
Nowa Ruda, dnia ......................................      

.................................................
(imię i nazwisko)

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

.................................................
(adres zamieszkania) 

tel.............................................  *
        Burmistrz 
Miasta Nowa Ruda

W N I O S E K

o udzielenie  50 % bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej przeznaczonej na cele mieszkaniowe.

 Na podstawie art. 74 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65)  wnoszę o udzielenie 50 % bonifikaty od opłaty rocznej za 2020
rok z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Rudzie
przy ul. …..............................................................., oznaczonej geodezyjnie: Obr. ….., AM -
…..., dz.nr  …................... o powierzchni  …............ m2 .

Jednocześnie oświadczam pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego,
że średni miesięczny dochód brutto przypadający na jednego członka rodziny w 2019 roku 
wynosił …....................... złotych. 
We wspólnym gospodarstwie domowym pozostaje …..... osób tj. :

L.p. Imię i nazwisko Stopień 
pokrewień-
stwa 

Źródło dochodów Wysokość 
dochodu 
brutto
w  2019 r.

Wyżej wymienione dochody są jedynym źródłem utrzymania.
Ponadto oświadczam, że nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkaniowe.                     

                                                                                                                

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

                                                                                                                                                   (podpis wnioskodawcy)               

                                                       

*   Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 
     04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach kontaktowych z Urzędem Miejskim w Nowej Rudzie.
                                                                                   

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

                                                                                                                                              (podpis wnioskodawcy)          



-2-

Załączniki : **  

□  Zaświadczenie o dochodach brutto za 2019 r. wydane przez pracodawcę, Urząd Skarbowy,

      zeznanie PIT złożone do Urzędu Skarbowego. 
□   Zaświadczenie o dochodach brutto za 2019 r. wydane przez Powiatowy Urząd Pracy
      (dotyczy bezrobotnych).   
□   Zaświadczenie Urzędu Skarbowego odnośnie braku zaliczek na podatek dochodowy
      w 2019 r. (dotyczy bezrobotnych nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy). 
□   Rozliczenie roczne PIT, odcinki renty lub emerytury za 2019 r. 

Uwaga :

Termin składania wniosków : do dnia 20 marca 2020 r. 

**   -  odpowiednie zakreślić 


