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Starostwo Powiatowe w Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk 
tel. +48 87 621 83 00, fax +48 87 621 83 39 

www.powiat.elk.pl                                   powiat@powiat.elk.pl  

Nazwa sprawy Udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu 
użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej 
lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.  

Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

Wymagane dokumenty 1. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 

przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe złożony w roku, za który opłata ma 

być wnoszona. 

2. Oświadczenie, ile osób wchodzi w skład gospodarstwa domowego. 

3. Oświadczenie o osiągniętych dochodach przez wszystkich członków gospodarstwa 

domowego w roku poprzedzającym złożony wniosek. 

4. Dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody (np. roczne zeznanie podatkowe).  

Opłaty Wolne od opłaty  

Kasa Starostwa Nie dotyczy  

Sposób dostarczenia 
dokumentów 

Niezbędne dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Starostwa 
Powiatowego w Ełku. 
 

Miejsce złożenia 
dokumentów 

Biuro Starosty Starostwa Powiatowego w Ełku  19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, 
parter, pokój nr 127. 
Tel. (87)  621-83-00       e-mail: powiat@powiat.elk.pl  
fax (87)  621-83-39                    www.powiat.elk.pl 
Biuro Starosty udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym 
pracownikiem kieruje do niego interesanta. 

Sprawę załatwia i udziela 
szczegółowych wyjaśnień 

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul. Piłsudskiego 5, II piętro,  
pokój nr 12, 
tel. (87)  621-83-11,                                       

Godziny urzędowania Od poniedziałku do piątku w godz. Od 7:30 do 15:30. 

Termin załatwienia sprawy Sprawy załatwia się niezwłocznie, a wymagające postępowania wyjaśniającego nie 
później niż w ciągu miesiąca, natomiast sprawy szczególnie skomplikowane nie 
później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. O nie 
załatwieniu sprawy w terminie wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.  

Sposób załatwienia sprawy Zawiadomienie o dzieleniu bonifikaty (lub odmowie udzielenia bonifikaty) wydane 
przez Starostę Ełckiego, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej. 

Tryb odwoławczy Nie przysługuje  

Informacje dodatkowe 1. Podstawa prawna udzielenia bonifikaty: art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami  

2. Ustawowe przesłanki udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości; 

- bonifikata może być udzielona osobom fizycznym,  

- wniosek o udzielenie bonifikaty należy złożyć w roku, za który opłata jest wnoszona, 

- bonifikaty udziela się od opłat rocznych z tytułu użytkowanie wieczystego nieruchomości 

przeznaczonej lub wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, 

- bonifikata może być udzielona osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego 

członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, z który opłata ma być wnoszona, 

- ciężar dowodu, że istnieją przesłani udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej za dany rok, 

spoczywa na użytkowniku wieczystym. 



 


