
Płock, dnia ...........................................

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

W N I O S E K
O PRZYZNANIE 50% BONIFIKATY OD OPŁAT ROCZNYCH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA

WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ

1. Wnioskodawca ...................................................................................................................
(imię i nazwisko)

2. Adres ..................................................................................................................................

3. Liczba osób w gospodarstwie domowym ...........................................................................

4. Razem dochody gospodarstwa domowego ....................................................................zł
                                                                                  (według deklaracji)

5. Dochód brutto na 1 członka gospodarstwa domowego miesięcznie ............................. zł

............................................................
(podpis wnioskodawcy)             

Uwaga: kwota dochodu brutto na 1 członka gospodarstwa domowego uprawniająca do
ubiegania  się  o  bonifikatę  nie  może  przekroczyć  50%  przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który
opłata  ma  być  wnoszona,  ogłaszanego  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu
Statystycznego w Dzienniku  Urzędowym Rzeczypospolitej  Polskiej  „MONITOR
POLSKI” 



.............................................................
(miejscowość, data)             

........................................................................
   (imię i nazwisko składającego deklarację)

........................................................................
                       (dokładny adres)

Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
za ostatni kwartał roku poprzedzającego rok, za który opłata ma być wnoszona

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

1. Imię i nazwisko ..................................................................................................................... wnioskodawca

2. Imię i nazwisko ..........................................................................................................stopień pokrewieństwa

3. Imię i nazwisko ..........................................................................................................stopień pokrewieństwa

4. Imię i nazwisko ..........................................................................................................stopień pokrewieństwa

5. mię i nazwisko ...........................................................................................................stopień pokrewieństwa

6. Imię i nazwisko ..........................................................................................................stopień pokrewieństwa

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków mojego
gospodarstwa domowego wyniosły:

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

1

2

3

4

5

6

Razem dochody gospodarstwa domowego

Przeciętny  dochód  na  1  członka  gospodarstwa  domowego  wynosi  ............................  zł,  to  jest
miesięcznie ..........................zł.

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że 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.

................................................................                                                ............................................................
            (podpis przyjmującego)                                                                  (podpis składającego deklarację)

Objaśnienia:
1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą
2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu


