WNIOSEK.
O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
1. Wnioskodawca.H...

HHHHH..HHHHHHHHHHH......HH .
(imię i nazwisko, data urodzenia)

2. Adres zamieszkania.H...HHHHHHHHHH.H..

......HHH

3. Nazwa i siedziba zarządcy domuHHHH

.

..................................................................................................
, ,
t

.

4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:

D
D
D
D
D
D
D
D

a) najem
b) podnajem
c) spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe)
d) własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej
'.

e) własność innego lokalu mieszkaniowego
f) własność domu jednorodzinnego
g) własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal
h) inny tytuł prawny

i) bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego

D

lokalu zamiennego lub socjalnego

5. Powierzchnia użytkowa lokaluH ..H.H

.

...............HHH

w tym:
a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni*)HHH.

HHH

..........HHH.H

b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę w przypadku najmu lub
podnajmu części lokaluHHHHH.

.......HHH...........

....H

.

6. Liczba osób niepełnosprawnych:
a) poruszających się na wózku ....H...H

.

b) innych, jeżeli niepełnosprawność, wymaga zamieszkiwania
w oddzielnym pokoju HH
..HHH
...HHH ...................H.HHHHH

..

7. Sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie - a) jest

b) brak **)

8. Sposób ogrzewania wody: centralnie ciepła woda - a) jest

b) brak **)

9. Instalacja gazu przewodowego

• a) jest

b) brak **)

10. Liczba osób w gospodarstwie domowym

.

11. Razem dochody gospodarstwa domowego

.

(według deklaracji)

12. Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc: ***):

(według okazanych dOkumentów)

Potwierdza zarządca domu
pkt 2-5, 7-9, 12

_
(podpis zarządcy)

(podpis wnioskodawcy)

*)
**)

*••)

(podpis przyjmującego)

w przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30% ale nie więcej niz 50% pod warunkiem,
te udźial powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni utytkowej lokalu nie przekracza 60%
niepotrzebne skreślić
miesiąc w którym składamy wniosek

(miejscowość)

.(data)

........................................................
(Imię I nazwisko składającego

deklarację)

........................................................
(dokładny adres)

Deklaracja o wysokości docl)odów
za okres

.
(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych

poprzedzających

dalę złoZenia wniosku)

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
1. Imię i nazwisko

:

wnioskodawca,

data urodzenia

0

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2. Imię i nazwisko

.

stopień pokrewieństwa.....................................

data urodzenia

.

3. Imię i nazwisko

.

stopień pokrewieństwa

data urodzenia

.

4. Imię i nazwisko

.

stopień pokrewieństwa

..

data urodzenia

. k

:

.

.

.5 . Imię I nazwls o

.

stopień pokrewieństwa

data urodzenia

.

6

.

7

.

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje j wymienionych
kolejno członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły:
Lp. ')

Miejsce pracy-nauki ')

.Źródła dochodu

wyżej

Wysokość dochodu w zł

Razem dochody gospodarstwa domowego:

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi
to jest miesięcznie

~

.zł.

zł,

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, 'że jest mi wiadomo, że dokumenty,
na kt6rych podstawie zadeklarowalem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać
przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233~ 1 Kodeksu kamego
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych

(podpis przyjmującego)

w deklaracji.

(podpis składającego deklarację)

Objaśnienie:
1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą
2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.
.

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

:

.

data
............................................................
nazwisko i mię
............................................................
adres zamieszkania

OŚWIADCZENIE
Ja mzej podpisany/a legitymujący/a .się dowodem osobistym: seńa
,
numer
zostałem uprzedzony/a o odpowiedzialności karnej! za składanie
fałszywych zeznań oraz o prawie odmowy zeznań' i oświadczam, ~e: ..

Ji'

................................................
(czytel1l)l podpis)

'Kodeks karny-;art 133
.
~I _Kto składając zeznanie mające slu1yć za dowód w postglowaniu sądowym lub innyin postg>owaniu prowadzonym na podstawie
ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawd~podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
~ 2 _ Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedzil zeznającego
o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrz;r;czenie,
.
~ 3 _ Nie podlega karze. kto, nie wiedz.ąc o prawie odmowy zeznanie lub odpowiedzi na pytania, skład. fałszywe .zeznanie z ob.wy
przed odpo~edzialnością kamą grotącąjemu samemu lubjego najbli2szym.
li 6 _ Przepisy ~ l -.3 stosuje się odpowiednio do osoby, która skhida falszywe oświadczenie, jeteli przepis us18wyprzewiduje
motliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności kamej. .
.
'Kodeks postępowania admlnlstracyj~ego - art. 83
.
.
~I _Nikt nle ma prawa .odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem ma!20nka strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa
strony oraz jej powinowatych pierwszego stopnia, jak równiet osób pozostających ze .stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli.
.
..'
li 2 _ Świadek mote odmówić odpowiedzi n. pytania, gdy odpowiedt mogłaby narazić jego lub jego bliskich wymienionych w ~ I
na odpowiedzialność kamą. hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową albo spowodować naruszenia obowiązku zachowania prawnie
chronionej tajemnicy zawodowej.
Art. 86 _ Ieteli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały nie wyjaśnione {akty istotne
dla rozstrzygnięcia sprawy, organ administracji publicznej dla ich wyjaśnieni. mote przesłuchać stronę. Do przesluchania-stron stosuje
się przepisy dotycz.ąceś"iadków, z wyłączeniem przepisów o środkach przymusu.

zapo~ałem/am się z treścią powyższych artykułów i są one dla mnie.zrozumiałe:
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••••••••••••••
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(czytelny podpis)
••

..

