
                                                                                                  Karpacz...................................... 
 
 
....................................................... 
                imię i nazwisko 
 
....................................................... 
                    adres 
 
.......................................................                                            
 
 
tel...................................................                                   
                                                                                               Do 
                                                                                                
                                                                                        Burmistrza Karpacza            
 
                                                                 
 
                                             

WNIOSEK 
 
 

 W związku z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 121) wnoszę o udzielenie 50% bonifikaty od 

opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Karpaczu 

przy ul.............................................................................. za rok ..................... 

 

 

                                                                                                         ........................................ 
                                                                                                                    podpis 



……………………………………                                  ……………………………………………. 
imię i nazwisko składającego deklarację                                                                 miejscowość i data 
 
 
…………………………………… 
dokładny adres 
 
 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO 
 

za okres………………………………………………………………………………………………………. 
pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku 

 
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 

 
1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………. 
 
data urodzenia ………………………………………………………………………………………… 
 
2. Imię i nazwisko …………………………………………………………stopień pokrewieństwa, 
 
……………………………………………data urodzenia …………………………………………… 
 
3. Imię i nazwisko …………………………………………………………stopień pokrewieństwa, 
 
……………………………………………data urodzenia …………………………………………… 
 
4. Imię i nazwisko …………………………………………………………stopień pokrewieństwa, 
 
……………………………………………data urodzenia …………………………………………… 
 
5. Imię i nazwisko …………………………………………………………stopień pokrewieństwa, 
 
……………………………………………data urodzenia …………………………………………… 
 
6. Imię i nazwisko …………………………………………………………stopień pokrewieństwa, 
 
……………………………………………data urodzenia …………………………………………… 
 
Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków 
mojego gospodarstwa domowego wyniosły: 
 

L.p. Miejsce pracy - nauki Źródła dochodu Wysokość dochodu w zł 
1 2 3 4 

 
 
 
 
 
 
 

   

RAZEM DOCHODY GOSPODARSTWA DOMOWEGO  



Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi …………………. zł, to jest 
miesięcznie ………………….zł. 
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, iż dokumenty, na których 
podstawie zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a 
uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 1 Kodeksu karnego, potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji. 
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2016r., poz. 922 ze zm.), wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Urząd 
Miejski w Karpaczu Referat Finansowy danych osobowych dotyczących mnie i mojej rodziny. 
 
 
 
 
……………………………………                                       …………………………………………. 
podpis przyjmującego                                                                                        podpis składającego wniosek 


	Wniosek o udzielenie bonifikaty.
	deklaracja o wys. dochodów

