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Karta Usługi  

Nr RiGG/22 

UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ Z 

TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU 

Podstawa prawna Art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 

Komórka  

odpowiedzialna  
Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 

Osoba właściwa do 

załatwienia sprawy 

Joanna Mycek - inspektor  

I piętro, pok. nr 14, tel. 17 2271 333 wew. 234 

Sposób załatwienia 

sprawy  

Pisemna zgoda na udzielenie 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania 

wieczystego. 

Wymagane  

dokumenty  

1. Pisemny wniosek użytkownika wieczystego o udzielenie 50% bonifikaty od opłat 

rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących 

własność Gminy Kolbuszowa wykorzystywanej na cele mieszkaniowe zawierający: 

 oznaczenie nieruchomości gruntowej, której opłata dotyczy, 

 oświadczenie z ilu osób składa się wspólne gospodarstwo domowe, 

 oświadczenie o wysokości miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 

członka gospodarstwa domowego tj. wszystkich osób wspólnie zamieszkujących 

i związanych więzią gospodarczą w roku poprzedzającym rok, za który ma być 

wnoszona opłata 

2. Dokumenty potwierdzające uzyskane dochody. 

3. W przypadku, kiedy wniosek składa spółdzielnia mieszkaniowa, oprócz ww. 

dokumentów dotyczących osób ubiegających się o bonifikatę, którym przysługuje 

spółdzielcze prawo do lokalu i korzystają z niej w formie ulgi w opłatach z tytułu 

udziału w kosztach eksploatacji budynków, wymagane są informacje dotyczące 

ogólnej powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, w których znajdują się lokale 

mieszkalne zajmowane przez członków spółdzielni uprawnionych do korzystania z ulgi 

oraz powierzchnia tych lokali mieszkalnych (wzór wniosku stanowi załącznik do 

procedury). 

Wymagane formularze i 

miejsce ich 

udostępnienia 

Wzór wniosku udostępniony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej 

www.kolbuszowa.pl lub w tut. Urzędzie pok. 6 (Biuro obsługi klienta, parter). 

Opłaty Nie pobiera się opłat. 

Termin załatwienia 

sprawy  
Do dwóch miesięcy od daty zgromadzenia pełnej dokumentacji. 

Tryb odwoławczy  Nie dotyczy. 

Pozostałe Informacje  

 

Opracowała: Joanna Mycek, Inspektor Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 20.05.2022 r. 

Sprawdził: Tadeusz Serafin, Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami 20.05.2022 r. 

Zatwierdził: Jan Zuba – Burmistrz Kolbuszowej, 24.05.2022 r. 
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