
Urząd Gminy w Czastarach

98-410 Czastary, ul. Wolności 29, woj. łódzkie

www.czastary.pl, e-mail: ug@czastary.pl

PROCEDURA ZAŁATWIENIA SPRAWY

1. Nazwa procedury:

BONIFIKATY W OPŁATACH ROCZNYCH Z TYTUŁU WIECZYSTEGO 
UŻYTKOWANIA

2.Komórka odpowiedzialna:

Referat Infrastruktury Technicznej i Ochrony Środowiska 
Stanowisko ds. Gospodarki nieruchomościami, rolnictwa i zaopatrzenia w wodę 
– Insp. Renata Górecka
Nr pokoju: 15
Nr telefonu: (0-62) 78 43 111 wew. 18                                       Fax: (0-62) 78 43 191

3.Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 
2147 z późn. zm.).

4. Wymagane dokumenty i miejsce ich składania:

1. Wniosek do pobrania w pokoju nr 15, bądź ze strony internetowej urzędu 
2. Udokumentowane dochody brutto członków rodziny wieczystego użytkownika za rok 
poprzedzający rok, za który ma być wniesiona opłata roczna.
Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Czastary – pokój nr 15 ( I piętro) lub wysłać pocztą.

5. Opłaty 6. Termin i sposób załatwienia sprawy:

Nie podlega opłacie skarbowej na 
podstawie art.2 ust.1 pkt. 1 lit h ustawy 
z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej 
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827.).

W ciągu jednego miesiąca jednak nie później niż 
do terminu płatności opłaty rocznej, to jest do 31 
marca danego roku.

7. Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu, za 
pośrednictwem Wójta Gminy Czastary w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

8. Dodatkowe informacje:

Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej. Bonifikata w opłacie rocznej dotyczy 
nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe.

http://www.czastary.pl/


Czastary, dnia ..........................

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

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

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

..................................................
              (wnioskodawca/y)

WÓJT GMINY CZASTARY

ul. Wolnośći
98-410 Czastary

Wniosek o przyznanie bonifikaty w opłatach rocznych
za użytkowanie wieczyste gruntu

Na podstawie  art.  74 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), proszę o udzielenie bonifikaty w opłacie rocznej za

wieczyste  użytkowanie  działki  stanowiącej  własność  Gminy  Czastary, położonej

w .........................................,  przy  ulicy  ...................................  oznaczonej  nr  ewid.  .................,

o powierzchni ................ m2, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych,

prowadzi  księgę  wieczystą  nr  .......................................................  przeznaczonej,

(wykorzystywanej)* na cele mieszkaniowe.

Oświadczam/y,  świadomy/i  prawa odmowy zeznań i  odpowiedzi  na pytania (art.  83 KPA,) pod

rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, wynikającym z art. 233 Kodeksu karnego,

że moja/nasza rodzina składa się z …….. niżej wymienionych osób, o następujących dochodach

w roku 20… (poprzedzającym rok, za który opłata ma być złożona):

Lp
Imię i

nazwisko
Stopień

pokrewieństwa
Wiek Rodzaj dochodu Dochód zł

Razem



Oświadczam/y,  że  podane  dochody  są  jedynym  źródłem  utrzymania  i  innych  dochodów  nie

posiadam/y.

Dochód miesięczny na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym za rok 20…, o którym 

mowa w art. 74 ust. 1 w/w ustawy wyniósł ……………….. zł (słownie złotych: …………..……….

………….......................................………………….............…………….. ).

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

................................................
 (Podpis/y wnioskodawcy/ów)

 

Załączniki:
dokumenty  potwierdzające  dochody  wszystkich  członków  gospodarstwa  domowego  za  rok  poprzedzający  rok
w którym opłata ma być wniesiona 
dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa 

*) niepotrzebne skreślić.
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