
(miejscowość i data)

Wru§O§ĘK
G p flEyz$la §-.l ie dodat$<u m:leszkar: iowegc

1. Wnioskodawca

2 Adreszamieszkania ,,, .:'.:::::::'::] lil]]i]11]]::] ,. ,.,
3. Nazwa i sieCziba zarządcy domu
4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:

a) najem

b) podnajem

c) spółdzielcze pravro do lokalu (lokaiorskie lub własnościovrre)

d) własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej

e) u,4asność innego lckalu mieszka|nego

f) własność domu jednorodzinnego

g) własnosć budynku wieiorodzinnego, vti ktorym zajmuje lokal

h) inny tytuł prawny

i) bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie
pzysługującego lokaiu zamiennego lub socjalnego

vv tym:
a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni")
b) powierzchnia zajmowena przez wnioskodawcę w przypadku najmu lub podnajmu części

lokalu
6. Liczba osób niepełnospi,awnych:

a) poruszających się na wózkr;
b) innych, jeźeii niepełnosprawność wymaga zamieszkiiąlania vy oddzielnym pokoju

9. lnstalacja gazu pzewodottego
10. Liczba osób w gospodarstwie domowy,m
1 1, Razem dochody gospodarstvua ciomowego

a) jest

. .. ... ... .., :,.'... ... ..,
b) bi,ak"*)
b) brak**)
b) brak-])

12.Łączna. kv.roia ltłydatków na mieszka nię za ostatni miesiąc"**)
(według deklaracji)

(według okazanych dokumentótł)
13,!Ą/yszczególnienie wyclatków za mieszkanie za oetatni miesiąc:

-czynsz stały i oplata eksploatacyjna,
-wydaiki związane z kosztami eksploatacji i remontów:
-zaliczki na koszty zauądu niei,u shomością vłspólną:'
-centralne og rzewanie:
-ciepła woda:
-odbior nieczystości stałych:
-odbior nieczystości płyn nych:
-zimna rvoda:
-antena zbiorcza:
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7. Sposob ogrzewania lokalu: centralne ogzewanie - a) jesi
8. Sposób ogrzewania wody: centrainie ciepła woda . a) jest

Ryczałt przekazac zarządcy TAK / NiE"*
Potwierdza zarządca Comu pkt2-5, 7-g,12

(podpis zaządcy)

(podpis wnioskodawcy) (podpis przyjmu.lącego)
-) W Przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30%, ale nie więcej niż o 50% pod warunkiem, ze udział
. powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza6ao/o

"*) Niepotrzebne skreślić-*) Miesiąc, w którym składany jest wniosek.
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(imię i nazwisko składającego deklarację)
(miejscowość) (data)

(dokładny adres)

Eek§aracaa G wysCIkości dochodów

za okre§
(p#nych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złozenia wniosku)

GŚwlad§ZaffiI, Że rr-oje gsspsdar§tw* d+n-towe składa §ię E fiastępu.iącyc!.l osób:

... data urodzenia
2,imię inazwisko stopień pokrewieństwa

data urodzenia

daia ui,odzenia ..........

......;.... stopień pókrewieństwa

data urodzenia
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OŚwiadczam, Że w Podanym wyżej okresie dochody moje.iwymienionych vrryzej kolejno członkow mojegogospodarstwa domowego wyniosły:

Lp. Miejsce pracy - nauki zrgdła dochodu Wysokośc
dochodu w zł

1 2 J 4

Razem cloehgciy_g§spodarstwa dom owego

Srednidochodna1członkagospodarstwadonloWegowynosi

zł.

Składając osobiŚcie niniejszą deklarację oświadczam, ze jest mi wiadomo, ze dokumeniy, na podstawie
których zadekiarowałem(arn) dochodyjjestem zobowiąi"ńvł.l p="ń;;y*;; po.rokres 3 lai a,
uPrzedzonY(a) o odPowiedzialności karnej z ań.233 s l xócei<Śu karneg'o potwierdzam własnoręcznym
pod pisern pra,+ldziu.rcść danych za mieszcżonych w dJkla ra cj i,

(podpis przyjmującego)

Obiaśnienią
1) Podac liczbę porządkową według osób zamieszczonyci.1 przed tabelą.
2) Wymienić oddzielnie kazde źrodło dochodu.

(podpis składającego deklarac]ę;



poięcię dochociu:

- Za dochód uwaźa się wszelkie pzychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu Składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz
na ubezpieczenie chorobowe, chyba, że został)/juź zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
- Za dochód uwaźamy równieź| zasiłki chorobowe, zasiłek rodzinny, dodatek pielęgnacyjny, zasiłek staiy z OPS, pomoc pienięźną dla rodzin
zastępczych z PCPR, alirnenty, praca dorywcza, wynagrodzenie uczniowskie. ..._ j:*

Do dochodu nie wliQzą_gĘ:
- Dodatków dla sierot zupełnych.
- Zasiłków pielęgnacyjnych.
- Zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w natuze z pomocy społecznej.
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego Ustala Się na podstawie powiezchni gruntó\^/ W hektarach pzeliczeniowych iprzeciętnego dochodu
z 1 ha przeliczeniowego ogłoszonego pzez Prezesa Głównego Uzędu Statysiycznego.

ośwIaBczgNiĘ
Na podstawie Ustawy z dnia 25 marca ż*tlr. o ograniczaniu barier administracyjnycl,1 clla oby*,ateli i
przedsiębiorców (Ez. U. nr 106 poz.E22 a§t. 35) usta\Hy o dodatkach mieszkaniowych Dz, |.J. z dnia 21 czenłlca
200t r. Nr 71, poz.73Ą ( Dz U. z cin!a 2,!czerwea 2013r.,poz 966)

aź-llńąl.ł=€ffi ńA naeiFanrl!ąt BtsVt&LaU&e,E§l qJt' lEć{eŁĘrLrM§ę

Jestecn świadorna/yodpow§edz§a!ffiości kanelej zazŁażelnie iałszywego ośy{iadczefiia

Zostałem pouczony, zapozliałem się z pouczeniem
( czyielny podpis osoby składającej ośuliadczenie)

(Art. 233§1 Kto, składając zeznanie mające słuzyc za oowód w postępov€niu sąCornil,n-1 lub w innym postępowaniu prowadzonym na
podsiawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbar,łlienia wolności do lat 3)

ęłLaił ll+,,*!-^..,^,lllorl. -latr^łłna powi erzch n ia użvtkowa :
1) 35m2 - dla 1 osoby
2) 40m'- dla 2 osób
3) 45nl'- dla 3 osób
a) 55m| - dla 4 osób
5) 65m'- dla 5 osób
Ói ltńŻ - "Oi. 

Ó ;;il, a w rbzie żamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zv.riększa się norma§łvną powierzchnię tego
lokalu o 5m".

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba poruszająca signa wózku,lr-]b osoba niepełnosprav",na, jeżeli-
ńiepełnósprawność wymaga zamieszkŃania W oddzielnym pokoju. Fakt ten musi bydpotwierdzony zaświadczeniern jekarskim

P99ąt"k rnieszkaniovrry pzysługuj_e, gdy powierzchnia-uż}tkowa |okalir mieszkalnegb, nie pzekiacza normatyrrynej powierzchni o więcej niz:
1) 30% albo
2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w pov.,iezchni użytkowej tego lokalu nie pzekracza 60%
P.odstawę. obliczanid dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydaików w gospodarstwach domowych:

1) najemców i podnajemców - czynsz aibo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i
plynnych,

2) członków spółdzie|ni mieszkaniowych oraz właścicieli i najćmców lokali w budynkach spółdzielni rnieszkaniowych - opłaty za energię cieplną,
wodę, odbiór nieczystoŚci stałych i płynnych oraz koszty eksploatacji i remontów, z rłyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i
opłaty Za wieczyste użytkowanie gruntów,

3) właŚcicieli lokali mieszkalnych - opłaty za energię cieplną i wocię dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór,nieczystości stałych i płynnych oraz
zaiiczki na koszty żarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem ubezpiecżenia, , podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste
użytkowanie gruntów,

4} osób uzpvających lokali mieszkaln;lch w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właścicieli dornów jednoi'odzinnych -
opłaty za energię cieplną i Wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych,

5) zajmujących lokal bez $ulu prawnego i oczekujących na cjostarczenie pzysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego -
odszkodowanie za zajmowanie łokalu bez t}tułu prawnego oraz opłaty za enerEię cieplną, wodę, odbiór nieczystości siałych i pĘnnych, z
wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchonrości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntóW.

Wnioskodawca będący właścicielern domu jednorodzinnego zobowiązany jest dołączyć do wniosltu zaświadczenie organu właścirvego w sprawie
wydawania poztvolenia na budowę, poiwierd?ające poi.łlierzchnię Użytl,iową, v,,iym powierzchnie pokoi i kuchni oraz Wyposaźenie techniczne domu, a
iakże przedsta\Ą/ić rachunki dotyczące wydatków, o kiórych mowa vr pkt. 4.

Składając wniosek należy tez przedłoźyć do wglądu tyiuł prawny do lokalu:
1) najemcy ipocinajemcy- umowę najmu lub podnajmu.
2) osoby zajmujące lokal w budynkach spółdzielni mieszkaniowych decyzję o przydzlale, umowę najmu albo akt notarialny,
3} właściciele lokali mieszkalnych - akt noterialny,

wtriosek,
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