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KARTA INFORMACYJNA Nr TGN/13

BONIFIKATA OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

PRZEZNACZONEJ LUB WYKORZYSTYWANEJ NA CELE MIESZKANIOWE
Komórka odpowiedzialna: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
Osoba właściwa
do załatwienia sprawy:

Halina Pokora

Adres: 97 – 500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5
III piętro, pokój 305

Telefon: 44 685 44 95
Podstawa prawna: - Art.74 ust.1 ustawy z 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U z 2018 r.  poz. 121 z późn. zm.)
Forma wnoszenia podania: Osobiście, pocztą
Wymagane dokumenty: Wniosek o udzielenie 50% bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.
Załączniki:
1. Zeznanie podatkowe PIT
2. Inne dokumenty świadczące o uzyskanym dochodzie bądź nie 

uzyskaniu dochodu , w tym m.in.:
- Zaświadczenie z Rejonowego Urzędu Pracy o pobieraniu lub nie 
pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,
- Zaświadczenie z Uczelni (dzieci) o pobieraniu lub nie pobieraniu 
stypendium
- Oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu i ilości osób we 
wspólnym gospodarstwie domowym

Formularze do pobrania: Wniosek
Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 lit. h ustawy z

dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. z 2012 r. poz. 
1282 j.t. z późn. zm.)

Forma załatwienia sprawy: Pismo o udzieleniu bonifikaty, bądź o odmowie udzielenia bonifikaty.
Termin załatwienia
sprawy:

Do 30 dni od daty złożenia wniosku

Tryb odwoławczy: Nie przysługuje
Informacje dodatkowe: Wnioski  o  udzielenie  bonifikaty  od  opłaty  rocznej  z  tytułu

użytkowania  wieczystego  nieruchomości  gruntowej  należy  składać
do 1  marca  roku  kalendarzowego,  za  który  ma  być  przyznana
bonifikata. Na potrzeby niniejszego postępowania za dochód uważa się
dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
fizycznych  na  podstawie  ustawy  z  dnia  26  lipca  1991  o  podatku
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2012 r., poz.361 ze
zm.).


