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Nazwa usługi: BONIFIKATA OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU   
                     UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMO ŚCI  
 

 

Odpowiedzialny za daną usługę: Monika Nietrzebka - Inspektor
Nr pokoju:      28 - budynek C (I piętro)
Nr telefonu:    (22) 758-30-61  - wew. 240
Godz. pracy:   pon. 800-1800;   wtorek-czwartek 800-1600; piątek 800-1500, środa dzień wewnętrzny
 

 

Wymagane dokumenty i wnioski:
1. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

nieruchomości (wniosek do pobrania w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i 
Planowania Przestrzennego oraz na stronie internetowej www.milanowek.pl);

2. Załączniki:
− wszelkie dowody wskazujące wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa

domowego z roku poprzedzającego rok za który opłata roczna jest wnoszona
 
(do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot 
zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu 
urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków 
okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w 
naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi 
pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, 
rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny 
w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach 
ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach 
represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. 2021 poz. 1255), świadczenia 
wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2019 poz. 2407) oraz dodatku wychowawczego, o 
którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447). 
 

− w przypadku oświadczenia o braku dochodu należy złożyć oświadczenie, co do źródeł utrzymania 
 

 

Opłaty: nie podlega opłacie 
 

 

Ustawowy termin odbioru dokumentów: zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 

 

Tryb odwoławczy: nie przysługuje 
 
 

Odbiór dokumentu: osobiście w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i 
Planowania Przestrzennego lub za pośrednictwem poczty.
 
Uwagi: dopuszcza się możliwość odbioru przez inną osobę pod warunkiem okazania 
pełnomocnictwa. 
 
 
 
 



 

Podstawa prawna:
1.  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899

ze zm.);
2.  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2021).

 
 


