
Wydział/Jednostka prowadząca
Referat Geodezji i Nieruchomości

Wymagane dokumenty
1. Wniosek o przyznanie bonifikaty
2. Załączniki do wniosku: wszelkie dowody poświadczające uzyskane dochody brutto w roku 

poprzedzającym rok, za który ma być wnoszona opłata za użytkowanie wieczyste (przez 
wszystkich członków gospodarstwa domowego2):
a)  w  przypadku  osób  aktywnych  zawodowo  -  zaświadczenie  z  Urzędu  Skarbowego
o wysokości uzyskanego dochodu albo zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) 
złożone do Urzędu Skarbowego (w przypadku złożenia e-deklaracji należy dołączyć także 
urzędowe  potwierdzenie  odbioru  generowane  przez  system  po  wysłaniu  wypełnionego 
dokumentu).
b)  w  przypadku  osób  bezrobotnych  -  zaświadczenie  o  zarejestrowaniu  w  Powiatowym 
Urzędzie Pracy wraz z poświadczeniem wysokości otrzymanego świadczenia (albo o braku 
świadczenia)
c) w przypadku osób pozostających bez zatrudnienia - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 
o braku uzyskania dochodu lub oświadczenie o nie składaniu zeznania podatkowego
d)  w przypadku osób prowadzących  działalność  gospodarczą  -  zaświadczenie  z  Urzędu 
Skarbowego  o  wysokości  uzyskanego  dochodu  albo  zeznanie  o  wysokości  osiągniętego 
dochodu (PIT) złożone do Urzędu Skarbowego
e)  w  przypadku  osób  pobierających  emeryturę/rentę  -  zaświadczenie  z  ZUS,  odcinki 
przekazu świadczenia przez ZUS z 12 miesięcy albo rozliczenie roczne PIT-40
f) w przypadku osób uczących się pełnoletnich - zaświadczenie ze szkoły/uczelni  o statusie 
ucznia/studenta,  zaświadczenie  z  Urzędu Skarbowego o wysokości  uzyskanego dochodu 
albo  zeznanie o wysokości  osiągniętego dochodu (PIT)  złożone do Urzędu Skarbowego
(w przypadku złożenia e-deklaracji należy dołączyć także urzędowe potwierdzenie odbioru 
generowane  przez  system  po  wysłaniu  wypełnionego  dokumentu)  lub  zaświadczenie
z  Urzędu  Skarbowego  o  braku  uzyskania  dochodu  lub  o  nie  składaniu  zeznania 
podatkowego
g) w przypadku osób nie zamieszkujących nieruchomości, za którą jest wnoszona opłata 
roczna - dokumenty wykazujące dochód z tytułu najmu lub dzierżawy (dokument złożony w 
Urzędzie Skarbowym) albo oświadczenie o braku dochodu
h)  inne  dokumenty  potwierdzające  wysokość  uzyskanych  dochodów  ze  źródeł 
niewymienionych powyżej

Bonifikata przysługuje, jeżeli 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".

Przez gospodarstwo domowe należy rozumieć osobę utrzymującą się samodzielnie, która nie łączy 
swoich  dochodów z  dochodami  innych albo  grupę  osób spokrewnionych  i  niespokrewnionych, 
wspólnie zamieszkujących, utrzymujących się i pozostających w faktycznym związku.

Miejsce złożenia dokumentów
Biuro Podawcze Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu, ul. Rynek 1, 62-020 Swarzędz



Opłaty
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia
Wnioski  rozpatrywane  są  po  ogłoszeniu  komunikatu  Prezesa  GUS  w  Dzienniku  Urzędowym 
Rzeczypospolitej  Polskiej  "Monitorze  Polskim"  w  sprawie  przeciętnego  wynagrodzenia
w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona.

Podstawa prawna
Przepis  art.  74  ust.  1  ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997r.  o  gospodarce  nieruchomościami  (tekst 
jednolity DZ. U. z 2014 r., poz 518 tekst jednolity).

Tryb odwoławczy
Nie przysługuje.

Inne informacje
Wniosek należy złożyć przed upływem terminu płatności opłaty rocznej z tytułu użytkowania 
wieczystego,  tj.  do  dnia  31  marca  roku  kalendarzowego,  za  który  ma  być  przyznana 
bonifikata.
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