Przywidz, dnia …………………..
……………………………………………………..
Imię i nazwisko / nazwa Wnioskodawcy
…………………………………………………….
Adres
Nr telefonu kontaktowego ………………………………….
………………………………………………………………
Imię i nazwisko pełnomocnika (+ upoważnienie)
……………………………………………………………….
Adres
Nr telefonu kontaktowego ………………………………….

Wójt Gminy Przywidz
ul. Gdańska 7
83-047 Przywidz

WNIOSEK
O ROZŁOŻENIE OPŁATY ADIACENCKIEJ NA RATY
Zwracam się o rozłożenie na raty oprocentowane przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie
redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski opłaty adiacenckiej w wysokości
.............................zł. należnej Gminie Przywidz z tytułu wzrost wartości nieruchomości położonej w
Przywidzu przy ulicy ..........................................nr .......... dz. ew. nr ................ obręb ......................
Proponuję:
rozłożenie płatności na ..................... rat (nie więcej niż 10 lat).
Uzasadnienie wniosku:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Przedkładam następujące załączniki *:
1. Osoby fizyczne:
- rozliczenie roczne (PIT),
- określenie dochodu na jednego członka rodziny (zaświadczenie o zarobkach (brutto) z ostatnich
trzech miesięcy od daty złożenia wniosku lub odcinek renty lub emerytury; zaświadczenie
Powiatowego Urzędu Pracy – dot. bezrobotnych; zaświadczenie Urzędu Skarbowego – dot.
bezrobotnych nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy*),
2. Osoby prawne:
- rozliczenie roczne (CIT),
* Właściwe podkreślić

….……………………
podpis
Wnioskodawcy
W załączeniu:
 Druk oświadczenia o dochodach przypadających na jednego członka rodziny.

załącznik do wniosku

Oświadczenie o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego
za okres od 1 stycznia ............r. do 31 grudnia ...........r.
(za rok poprzedzający rok, w którym opłata adiacencka została naliczona)

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe)* składa się z .................... niżej wymienionych
osób, a osoby te w roku ................... (poprzedzającym rok, w którym opłata adiacencka
została naliczona) uzyskały dochód, który podaję poniższej tabeli:
LP.

Imię i Nazwisko

Stopień
Pokrewieństwa

Wiek

Źródła dochodu

Wysokość
rocznego dochodu
w [zł]

1
2
3
4
5
6
7
8
Razem dochody:

Średni dochód brutto za rok ……… przypadający na jednego członka gospodarstwa
domowego wynosi........... zł, to jest miesięcznie .......................... zł.
Ja niżej podpisany …………………………..…………. zam.…………………………………
…………………………………….przy ul.…………………………..…… legitymująca/y się
dowodem osobistym nr ………………………. świadoma/y prawa odmowy zeznań i
odpowiedzi na pytania (art. 83 Kpa) pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań, wynikające z art. 233 par. 6 w związku z art. 233 par. 1 Kodeksu karnego
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze
mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury administracyjnej.

………………………………………………
(data i podpis składającego deklarację )

W załączeniu zaświadczenia o dochodach sztuk ............
* Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę
ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo
prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią
zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu
wywodzą z prawa tej osoby.

