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INFORMACA
WoJTA GMINY MYsŁAKoWlcE

W sprawie bonifikat od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości gruntowych w 2011 r.

obowiązujące przepisy ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
nakładają na Właściciela nieruchomoŚci - Gmina Mysłakowiće obowiązek udzielenia 50%
bonifikaty od opłat rocznych z tytułu uzytkowania Wieczystego nieruchómości gruntowych,
jezeli nieruchomości te są przeznaczone lub wvkorzvstvwańe na cele mieszkaniowe.'

Bonifikaty udziela się :

osobom fizycznym, ktorych dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa
domowego nie przekracza 50o/o przeciętnego wynagrodzenia w- gospodarce
narodowej W roku poprzedzającym rok, za ktory opłata ma byĆ 

-wnoszona,

ogłaszanego przez Prezesa Głownego Urzędu Statystycznego W Dzienniku
Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej ,,Monitor Polski'', na podstawió ań'ZO pkt.1 lit.a
ustawy z dnia'17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych ( Dz.U. z 2009r. Nr 153, poz.1227.) właściwy organ udziela na ich
wniosek 50o/o bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomoŚci g ru ntowej, jezel i nieruchomość jest przeznaczona l ub wykorzystywańa
na cele mieszkaniowe,
osoby , o których mowa w ust.1, którym przysługują społdzielcze prawa do lokali,
korzystają z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach
eksploatacji budynków. Wysokośó ulgi powinna odpowiadaÓ wysokości bonifikaty od
opłqty rocznej z tytułu uzytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, udzielónej
spółdzielni mieszkaniowej , proporcjonalnie do powierzchni lokalizajmowinych przez
osoby uprawnione do bonifikaty.

Wnioski naleŻy składać w sekretariacie Urzędzie Gminy Mysłakowice ul' Szkolna 5 lub
pzesłac pocztą.
Do wniosku należy dołączyc dokumenty potwierdzające informacje o osiągniętych
dochodach W lV kwańale 2010 roku (zaświadczenia z miejsca zatrudnieńia lub
zaświadczenia o wysokości pobieranego lub nie pobieranego zasiłku dla bezrobotnych, itp.).

Nieprzekraczalny termin składania wniosków i oświadczeń upĘwa z dniem
20 marca 2011 roku.
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