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OŚWIADCZENIE 
 O WYSOKOŚCI DOCHODÓW  

 

 

      Gdańsk, dnia ........................................... 
................................................. 
imię i nazwisko użytkownika wieczystego 

 
................................................. 
adres nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste 
 

......-........... Gdańsk 

 
.............................  
telefon 

 
Oświadczam, że: 
 
1) rodzina moja składa się z ............dziecka(ci) i ..........................osób dorosłych. 

2) w roku ................ łączne dochody wszystkich członków mojej rodziny stale 

zamieszkujących i gospodarujących na nieruchomości oddanej w użytkowanie 

wieczyste, wyniosły .............................zł, to jest średnio na jeden miesiąc 

.....................zł, co w przeliczeniu na .......... osób stanowi średnio .....................zł 

na jedną osobę. Ponadto oświadczam(my), że wykazane powyżej dochody 

członków gospodarstwa domowego były jedynymi źródłami ich utrzymania. 

3) wyżej wymieniony dochód uzyskałem(am) z tytułu: 

- emerytury / renty,  

- umowy o pracę, 

- umowy zlecenia / o dzieło, 

- alimentów, 

- najmu, 

- prowadzonej działalności gospodarczej*. 

4) przyjmuję do wiadomości fakt udzielenia / nie udzielenia* zniżki z ww. tytułu. 
5) wymiar opłaty z tytułu użytkowania wieczystego po udzieleniu zniżki wynosi 

....................... zł. 
 
 

....................................................   ………………………………………….. 
(Podpis składającego oświadczenie)   (data, potwierdzenie zgodności podpisu) 

 
Załączniki: 

Dokumenty o uzyskanych dochodach z roku poprzedniego, tj.:  

(PIT / zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy / decyzja ZUS o ustaleniu wysokości emerytury lub 
renty z roku poprzedniego / zaświadczenie z Urzędu Pracy, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego  
o dochodach lub ich braku, dokument potwierdzający wysokość alimentów) 

 
Złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą stanowi przestępstwo określone 
w art. 233 Kodeksu karnego. 

 
* odpowiednie podkreślić 
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POUCZENIE 
 

Wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w terminie do dnia 1 marca 
roku, za który opłata jest wnoszona. 

 
Bonifikata przysługuje osobom fizycznym, których dochód miesięczny 

na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 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”, na podstawie 

art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1383 z późniejszymi 

zmianami), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłaty rocznej, 

jeżeli nieruchomość jest przeznaczona na cele mieszkaniowe lub wykorzystywana 

na te cele.  

Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć gospodarstwo prowadzone 

przez użytkownika wieczystego samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub innymi 

osobami stale z nim zamieszkującymi i gospodarującymi na nieruchomości oddanej 

w użytkowanie wieczyste. 

Dochód miesięczny jest obliczany jako średnia miesięczna z dochodu, 
o którym mowa w przepisach o dodatkach mieszkaniowych, uzyskanego w roku 
poprzedzającym rok, za który opłata roczna jest wnoszona. Za dochód uważa się 
wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek 
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, 
określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały 
już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Ciężar dowodu, że istnieją przesłanki 
udzielenia bonifikaty od tej opłaty, spoczywa na użytkowniku wieczystym. 
 
Do wniosku o bonifikatę należy dołączyć: 

 PIT, 

 Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dochodach za rok 

poprzedzający rok, za który opłata ma być wnoszona lub aktualną decyzję organu 

rentowego o przyznaniu renty/emerytury, lub odcinek emerytury/renty za cały rok, 

lub PIT – 40A, 

 w przypadku osób pozostających bez pracy – zaświadczenie z właściwego 

Urzędu Pracy o zarejestrowaniu, jako osoba bezrobotna oraz poświadczenie 

wysokości otrzymanego świadczenia (braku świadczenia) lub zaświadczenie 

właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaliczek na podatek dochodowy, 

 orzeczenie sądu ustalające wysokość przyznanych alimentów. 

 
Nie załączenie do składanego wniosku wymaganych dokumentów oraz 
informacji spowoduje jego pozostawienie bez rozpatrzenia,  
co oznaczać będzie nie przyznanie bonifikaty od opłaty rocznej. 
 
 

Jednorazowo udzielona bonifikata nie jest bonifikatą stałą i dotyczy tylko 

danego roku, w którym składany jest wniosek. 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych   
zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE  

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą: Urząd Miejski w Gdańsku -  

ul. Nowe Ogrody 8/12  80-803 Gdańsk.  
e-mail: umg@gdansk.gda.pl; tel. +48 58 323 60 00; fax: +48 58 302 39 41. 

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu gospodarowania nieruchomościami Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa.  
Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 c) i e)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 2016/679. 

3. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom: 

 stronom postępowania;  

 podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa.  

4. Dane osobowe będą przechowywane bezterminowo zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

5. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania: dostępu do danych, sprostowania danych, 
ograniczenia przetwarzania i wnoszenia sprzeciwu. 

6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie 
jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.  

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało 
pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.  

8. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku:  
    e-mail: iod@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00 ; +48 58 323 60 68. 

 

 

 


