Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka
nr 1410/18 z dnia 11.04.2018 r.

Wniosek
o przyznanie zwolnienia w podatku od nieruchomości na mocy uchwały nr XXXVII/311/2018
Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia 27.02.2018 r.
Właściciele lub współwłaściciele budynku mieszkalnego, który podlega zwolnieniu na mocy w/w uchwały
Lp.
Nazwisko i imię
Adres zameldowania
PESEL/NIP
1.
2.
3.
□ właściciel
□ współwłaściciele
□ posiadacz samoistny
□ użytkownik wieczysty
□ posiadacz
nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jedn. sam. teryt. □ inne________________
Telefon kontaktowy ............................................................
Adres nieruchomości (budynku mieszkalnego, który będzie podlegać zwolnieniu) ………………………………………
…............................................................................................................................................................................................
nr działki .....................................................; powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego ……………………………
Rodzaj źródła ciepła: □ gazowe □ elektryczne □ olejowe □ pompa ciepła □ ekologiczny kocioł z podajnikiem
na ekogroszek lub biomasę □ inne – (określić jakie) …………………………………………………………………………..

Rok zamontowania źródła ciepła: …………………………………

Data: ....................................................

……......................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy

Oświadczam, że:

□ znana jest mi treść uchwały nr XXXVII/311/2018 z dnia 27.02.2018 r. Rady Miasta Sucha Beskidzka oraz określone w niej
warunki i zasady zwolnienia w podatku od nieruchomości.
□ korzystam tylko z wyżej zadeklarowanego, ekologicznego źródła ciepła.
□* posiadam kocioł z podajnikiem oraz zamontowanym dodatkowym rusztem, lecz wykorzystuje jedynie ekologiczne
palenisko z podajnikiem. *(zaznaczyć w przypadku posiadania takiego kotła)
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 § 6 Kodeksu Karnego, za składanie fałszywych oświadczeń.

.......................................................
Czytelny podpis wnioskodawcy

Gmina Sucha Beskidzka zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli posiadanego i stosowanego
ekologicznego źródła ciepła w okresie objętym ww. zwolnieniem.
Dodatkowe informacje:
Przedmiotowe zwolnienie w podatku od nieruchomości na mocy uchwały nr XXXVII/311/2018 Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej z dnia
27.02.2018 r. obejmuje budynki mieszkalne, w których na dzień 01.01.2018 r., do celów grzewczych stosowane są ekologiczne źródła ciepła takie
jak: ogrzewanie gazowe, elektryczne, olejowe, pompy ciepła, ekologiczne kotły z podajnikiem na ekogroszek lub biomasę, za wyjątkiem budynków
lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Okres obowiązywania zwolnienia wynosi 5 lat, począwszy od 2018 do 2022
roku. Natomiast w budynkach mieszkalnych, w których będą zastosowane w/w ekologiczne źródła ciepła po dniu 01.01.2018 r. zwolnienie będzie
od dnia 1 stycznia następującego po roku, w którym zastosowano jedno z w/w źródeł ciepła do 2022 r.

