
 Strona 1 z 2 

Druk  od: 01.09.2017r.                                                                                                                              GN-08(Zał.2) 

 

…………………………............................................. 
(nr sprawy)    

......................................................................... 
(imię i  nazwisko wnioskodawcy/wnioskodawców) 

....................................................................... 
(miejsce zamieszkania wnioskodawcy/wnioskodawców) 

....................................................................... 
(miejsce zamieszkania wnioskodawcy/wnioskodawców) 

...................................................................... 
(nr telefonu) 

 ………………………...................................... r. 
(miejscowość, data) 

  Starosta Poznański 
(Wydział Nieruchomości) 
ul. Słowackiego 8 
60-823 Poznań 

 

 

WNIOSEK 

 
o ustalenie innego niż 31 marca terminu zapłaty opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego  

nieruchomości gruntowej w trybie  art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  
o gospodarce nieruchomościami  

[tekst jednolity - Dz. U.  2016 r., poz. 2147 ze zm.]  
 

 

 

I. Wnoszę/wnosimy  o ustalenie innego terminu zapłaty opłaty rocznej za rok ……………............................ z tytułu 

użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej(ych) własność Skarbu Państwa, położonej(ych) 

w ...................................................., przy ulicy ....................................... oznaczonej(ych) w ewidencji gruntów: 

obręb …………………………………………............……………………….., arkusz mapy ………………......………………….., działka(i) nr 

.......................................................... zapisanej(ych) w księdze wieczystej  KW nr …………………………………………………  

prowadzonej przez Sąd Rejonowy …………………………………………………………..…………………………………………………………. . 

Powyższą prośbę uzasadniam następująco:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     
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II. Oświadczam/oświadczamy, że (zaznaczyć właściwy �): 

� zalegam 

� nie zalegam  

z płatnością opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego ww. nieruchomości Skarbu Państwa za lata ubiegłe.  

Jako inny termin wniesienia całej kwoty opłaty rocznej proponuję ......................................................................... 

 

III. Wskazana wyżej nieruchomość lub lokal związany z udziałem w prawie użytkowania wieczystego wskazanej 

wyżej nieruchomości, (zaznaczyć właściwy punkt): 

� stanowi*, [NIP ……………………………………………..] 

� nie stanowi  

    adresu lub siedziby zgłoszonej do właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej oraz 

� jest *, [NIP ……………………………………………..] 

� nie jest 

   wykorzystywana/y lub udostępniana/y w celach umożliwiających uzyskanie korzyści majątkowych. 

(UWAGA: W przypadku zakreślenia w punkcie III pola wskazanego* konieczne jest wypełnienie FORMULARZA INFORMACJI 

PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS oraz dołączenie: 

- wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz  

w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, 

albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie; 

- sprawozdań finansowych w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat). 

 

IV. Świadoma(y)/świadomi odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań [w zakresie określonym  

w art. 233 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997 r. kodeks karny Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 ze zm. **] oświadczam 

/ [oświadczamy], że wszystkie ww. informacje są wyczerpujące i zgodne ze stanem faktycznym. 

................................................................................     

                                                                                                                                                                             (data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

................................................................................     

 

                                                                                                                                                                             (data i podpis wnioskodawcy) 

 

UWAGA: 

1. Wniosek należy złożyć nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności.  

2. Termin płatności można przesunąć jedynie w ramach danego roku kalendarzowego. 

 

 

 

** (Art. 233. § 1. Kk : Kto, składając zeznanie mające służyć 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) 


