
 
          Katowice, dn............................ 
 

OŚWIADCZENIE  
 
 

 W związku z moim/naszym wnioskiem o udzielenie 90% bonifikaty od opłaty za przekształcenie 
prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości połoŜonej przy ul. ....................................... 
stosownie do art. 75 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego po zapoznaniu się z odpowiedzialnością 
za fałszywe zeznania, określoną w art. 233 § 1 Kodeksu karnego („Kto, składając zeznanie mające słuŜyć 
za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie 
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”), 
niniejszym składam oświadczenie o następującej treści: 
 

Oświadczam/y, iŜ pod moim/naszym adresem w okresie od lipca do grudnia 20..…r. zameldowane były 
następujące osoby: 

 

1. Imię i nazwisko ..................................................................................... - wnioskodawca 

2. Imię i nazwisko ..................................................................................... - wnioskodawca 

3. Imię i nazwisko ............................................................ stopień pokrewieństwa ........................................................ 

4. Imię i nazwisko ............................................................ stopień pokrewieństwa ........................................................ 

5. Imię i nazwisko ............................................................ stopień pokrewieństwa ........................................................  
 

Oświadczam/y, Ŝe moje gospodarstwo domowe w okresie od lipca do grudnia 20….r. składało się                                   
z następujących osób: 
 

1. Imię i nazwisko ..................................................................................... - wnioskodawca 

2. Imię i nazwisko ..................................................................................... - wnioskodawca 

3. Imię i nazwisko ............................................................ stopień pokrewieństwa ........................................................ 

data urodzenia .................................................................... 

4. Imię i nazwisko .......................................................... stopień pokrewieństwa ....................................................... 

data urodzenia .................................................................... 

5. Imię i nazwisko .......................................................... stopień pokrewieństwa ....................................................... 

data urodzenia .................................................................... 
 

Oświadczam/y, iŜ w okresie od lipca do grudnia 20…. r. dochody członków rodziny mojego/naszego gospodarstwa 
domowego wynosiły: 

 
Lp. 

 
Imię i nazwisko 

*1) 
Miejsce pracy,  nauki                                 

- Źródła dochodu 

 
Wyszczególnienie: 

Wysokość dochodu 
uzyskanego w miesiącach 

lipiec-grudzień 
 20....... r. 

 
 
 

  Dochód brutto: 
 

 

1.   Składki na ubezpieczenie 
emerytalne, rentowe, chorobowe: 

 

   Dochód pomniejszony o w/w 
składki: 

 

 
 
 

  Dochód brutto: 
 

 

2.   Składki na ubezpieczenie 
emerytalne, rentowe, chorobowe: 

 

   Dochód pomniejszony o w/w 
składki: 

 

 
 
 

  Dochód brutto: 
 

 

3.   Składki na ubezpieczenie 
emerytalne, rentowe, chorobowe: 

 

   Dochód pomniejszony o w/w 
składki: 

 



 
Lp. 

 
Imię i nazwisko 

*1) 
Miejsce pracy,  nauki                                 

- Źródła dochodu 

 
Wyszczególnienie: 

Wysokość dochodu 
uzyskanego w miesiącach 

lipiec-grudzień 
 20....... r. 

 
 
 

  Dochód brutto: 
 

 

4.   Składki na ubezpieczenie 
emerytalne, rentowe, chorobowe: 

 

   Dochód pomniejszony o w/w 
składki: 

 

 
 
 

  Dochód brutto: 
 

 

5.   Składki na ubezpieczenie 
emerytalne, rentowe, chorobowe: 

 

   Dochód pomniejszony o w/w 
składki: 

 

*1) wymienić oddzielnie kaŜde źródło dochodu 
 

Oświadczam/y, iŜ wymienione w powyŜszej tabeli źródła dochodów są jedynymi źródłami dochodu                                 
w moim/naszym gospodarstwie domowym jakie zostały osiągnięte w/w okresie. 
 

Na potwierdzenie osiągniętych dochodów naleŜy przedłoŜyć poniŜsze dokumenty dotyczące poszczególnych miesięcy w okresie 
od lipca do grudnia 20..…r.: 
1. Zaświadczenie z zakładu pracy potwierdzające osiągnięty dochód; 
2. Zaświadczenie z ZUS o wysokości świadczenia emerytalnego lub rentowego  
3. Zaświadczenie z Urzędu Pracy lub opieki społecznej (dot. osób bezrobotnych); 
4. Zaświadczenie z uczelni lub szkoły; 
5. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej albo posiadania innych źródeł dochodów naleŜy starannie, 
wyczerpująco i rzetelnie udokumentować wysokość osiągniętych dochodów (dokumenty potwierdzone lub sporządzone przez 
inne instytucje, biura rachunkowe itp.) W związku z powyŜszym załączam: 
a) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
d) ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

W przypadku braku w/w dokumentów, wniosek o udzielenie 90% bonifikaty pozostanie bez rozpatrzenia. 
 

Nieruchomość połoŜona w Katowicach przy ul. ................................................ jest zabudowana/ przeznaczona pod zabudowę 
na cele mieszkaniowe.  
Załączam następujące dokumenty potwierdzające mieszkaniowy charakter nieruchomości: 
- ......................................................................................................................................................................................................... 
- ....................................................................................................................................................................................... 
 

Jednocześnie oświadczam, iŜ przyjmuj ę do wiadomości, Ŝe w przypadku poświadczenia nieprawdy w związku                     
z ubieganiem się o bonifikatę w wys. 90%, przedmiotowe postępowanie zostanie wznowione, a kwota równa 
udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji podlega zwrotowi.  
 
..........................................................     PowyŜsze oświadczenie zostało złoŜone 
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie      

         w obecności…………………………… 
 

..........................................................                             ………………………... 
czytelny podpis osoby składającej oświadczenie        data i  podpis  
 
* Objaśnienia: 
1. Za dochód uwaŜa się wszelkie przychody pomniejszone o koszty ich uzyskania (dochód brutto). W wypadku przychodów od których            
są odliczane koszty ryczałtowe ich uzyskania, dochód ustala się po odliczeniu tych kosztów. 
2. Do dochodów zalicza się w szczególności dochody z tytułu: 
 - pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, 
 - zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych i wychowawczych oraz dodatków dla sierot zupełnych, 
 - zaświadczeń otrzymywanych z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego słuŜby wojskowej lub zastępczej, 
 - środków za rozłąkę, 
 - świadczeń wypłacanych załogom pływającym, 
 - świadczeń z pomocy społecznej, 
 - prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalane z zastosowaniem hektarów przeliczeniowych według zasad określonych                  
   w przepisach o podatku rolnym, 
 - alimentów, stypendiów, emerytur i rent, w tym rent zagranicznych, 
 - dywidend i innych periodycznie uzyskiwanych dochodów, zwłaszcza z najmu lub dzierŜawy, praw autorskich lub wykonywania 
   wolnych zawodów oraz 
 - oszacowane przez wnioskodawcę dochody z ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej. 


