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Obja6nienia:

1) podac liczbq porzqdkowa wedlug osob zarnieszczonych pzed tabelq

Y

Sklada;ac osobiScie niniejszq deklaracjq oSiviadczam, ie jest mi wiadomo, 2e dokumenty,

karnego potwierdzam wlasnorqcznym podpisem prawdziwoSc danych zanrieszczonych w deklaracji

nii oclclzielnie kazder zrirclirc dochodut

osoby faktl,ctnie zarnieszkujqce lv lokalu i ;:rcwadzqce wspOlne gcspcdai'stwo dcrnowe

Wysokr:iic r.t:r-'hr.ti.1 r.i w ;:t['lieisce pracy - nauki ?) Zrdclla rlr.lchorlr.r
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NOK[^Ifril8[dTY SfVIUIAGAT{E SO UE.OzENIA WNEOSKU S PRZYUruANIH OSDITTHIJ NfiIESUKAnIIOWffiGO :
- v;niosek r,vypelniony i ptrtvraerdzcny prrez administracjg lub wla6ciciela hudynkr.r
- del,ilaracja o n1,sr.rko$ci dochod0w v'/szystkich r:zlonk6r,v gospodarstwa riornowego
.aktualrryaneksdctcrynszuwystaw:onyDrzezetdnrinistrecjglubwtaScicieiabudynkuwrniesiacu,rvkt6rynrwniosekjestskladany
- cruk ,,lrrformacja o budynku i lokalu"
. col':L,menty potwietdzajqce doclrody ( za6wiadczenie, occinek renty, emerytury lun decyzje, zaSwiadczenie z wylszych uczelni c pobieraniu
lilb nie stypendiirrrr)
- osob'r', kt6rych lokale nie posiadaj4 centralnego ogrzelvarria, centralnie cieclej vuody lub gazu, .Jo wniosku o przyznanie dodatku nlieszksnic\r'e0o,

ji:dna na sFrrzedez, jednq na dystrybucjq, przed#adajq dwa rachunki.

NA W$EELKICh{ UA$WIABCUET{IAC$,8 WI{BO$KONAWG& UAW$UE PRUHE}$TAWEA DOGHODY UA OKMHS
pfrk"hrYssf TRaHCH ruflEstqcv KAB-HMDARZ$Wy*H popmsHmsAJ4cyeF$ DATH ue.oHEMrA wMtosK[,[ 0
PMfl YilSdf[[TI E DOB&T!.(U ILfl !E$AKAF{IOWESO

Z-a
, okreSlonych w przepi:lar:h o siysitemie utlezpieczeri spolecznyctt, chrTtla 2e zostaly ju2 zaliczorw do

okrescr,wch z ponlocy spolecznej, jednoraEowych Swiadczerl pieriiqinych i Sltiadczeri w netuze z pomo,:lv spu.lecznej, CoCatku rnieszkaniowego.
(!odatku energetyczrieEo <irazzapomogi pieniq2nej, o kt6rei mc,wa'ur przepisach c zapornodze pierir}2nej dfa niekt6r],ch emen46w, rencis'i{:w i osot)

poz.105), oraz dodatku urychowawczegr:, o kt6rlrn nrowa w ustawie z dnia S czerwca 201 1r o vuspieraniu iodziriy i sy$ternie piecry zastgpcie; (Dz.U. r
l:0 i5r Poz.:r::,1 , z Pbin.zrrt.)

$s aALE*f{$scl om FomMy FAKTycUN[ffi c.Efly$eulF*8ffi0 ue]ss{$ffi[, Nef,-ffi*v PRflf;u$TAWE* :

- sa$wirldceemie o dochorlach wvstau/ione fjrrez zaklacl pracy (uynagrodzenie faktl,'cznie wyplacone w 3 ri.jtatnich n]iesiqcach
pri.ed zlozeniern'*niosku). Docirody por,vinny bvC pomniejszone o skiadkg na ubezpriecrenie:effterytalrre, Ientou/e, choroborte L.raz koszty
uzyskariia przyct!odu.

- os.(lby prowadz4ce dzialalno6d gospodarczq sldadajq rl6vriadczenie o wysokoSci oeiE!anych dochcrdr)n', przedkiadaiq

reSwiirdczenie r biura rachun$iowego a na 2qdanie orilanu przerJkladajq dc wglqdu ksi42k9 prryclrocl6w i rozcfrotlOw. - erreryci i renci6ci
przedklatlaj4 dowody ra,yplat Swiadczenia (odcinki) NuD aktualne decyz;e.
. ri:iolry pobierajqce $wiadezenia z ffl0p$ skladajq odwiaclczenia.

- osoi:y otr4rmuj4ce alirmemty przedl,ladajq do'.r,ody wyp,lat lub rv_v*roki s4dcrare. .le$li alimenty sA v/yplacarre na zasadrie Dolubtlwnego ustalania
t \ alp.2y'z.lotl c stos oL,,ne cS rviadcze n ie u D ra cownika.
- heurohotmi rarejest!-owani w Powiatowym Urzqdzie Pracy prredstarviajq raSwiadczenie r urzqdu, wystawione w rniesi4cu, w ktorym skladatry iest
vr,rriosell, potwierrizaiEce rownie2 wyp{att skladki odprov/arlzanej na ubezpiecrenie zdrovuotne w 3 nriesiqcsch
- uczlrEowle otnymrujqe], wyrragl'odaerrie z tytr,rlu wykcnSv,ranvch praktyk przedstsv,riajq stoscrM're zaSwiadczenia z zakladu pracy

- stude*tcl prledstawiaja zaswiadczenia c, v,,ysoko{ci elverrtuainego styirenrjiunr wy'stavr'rone przez dr-iekenal uczelni.
. w$zystkie osoby pelnoletnie niepracu!4ce i miezarejestrowame w i'cwiatowynl Ur:gdzie Pracy skladaj4 aicsowrre oSwiadczenia w rei

I []f a\{1e

UWAGA : ln/niosek o poncwne przyznarie dodatku nlieszkaniowego rno?na zkrzyC nailvczeSrrie.i w ostatnirn nliesiEcu oxregu rvyplacarr:g rjorlirtlu..t
()2ylr v',r li;r)stym nriesiacu liczzlc or1 daty jego ptzyznania.

SPOSoB WYP E*.8{ I HhE IA TAEHI-I POUWY*SZE-! DEKI-A.RASJ I I
1. \// dekiar.icji naiety wpisac wszystk:e osol,y zamiesrkuiqce i wsp6inie gospodarujqce w lokalr.r.
2 tialezydodacwszystkiedochodv(wtyrt \rszystkiezasilki) jakiedanacsr:bauzyskalaodejnruiqcodn;chko,iziyuzyskaniapEychodu.r)trrymana
krrr:tq ,,'vpisai w rubryce ,,Wysoko6i! doctrodu w zl".

v,r pozycji ,,Rarem clochody gospodarshva domowe,go .." we wniosku.

,,Srerlrri rloclidd ne jednego czhnka gospodarstlva donrowego . ,,.

5 Kwotf t pozyc;i,,Srerini dochiStj na iednegc czlonka gospodarstwa dornor/eEo. . " podzielif []rzez lrr:v a wyrrik wpisa( w pczycji ,,to jest
rrri,'r;ir?cznic+ ".
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s6rdldeieluz* prawo clo h:rkaiu (lokatorski<+ Iuh wlasncl6cir:rwe)

wtasrroi;r il:rkzrIu w sg>o{dzielni ttieszkaniowej
rqlzllrnoiri innr:rgo lokaiu rnieszkalneEo
wlasno5c domu jednorodzinnego

rvlasnofc budynku wielorodzintte!,o, w kt<irynt zajntuje lokal
inny tytut flrawny
bez tytutu prawnego, ale oczekujqcy na dostarczenie przyslu5.gujqcego lokalu zanriennego lul>
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tqcr,na powierzchnia pokoi i kuchni-)
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5. Pr:rwierzclrrria uzvtkowa h:rkalu:

6. Licrba osr.ib niepedrrospravunycli
a) poruszajqcych siq na w6zku

L,\ inn-vch, je2eli niepe{trcrsprawno6cwyrnaga
u J z.an-iesz.kivtan ia w o<Jrlz-ielnyrn pokoju

a Lrrak'")est b7, S rzt:wainier lohlalr.r: centraln
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') W przypadku przekr,rczenia Frr,'iyiezt'hni normatywnej o 30%, aie nie wiqcej ni| o 50% pod warunkiem, ie udzia{ powieEchni pokr-,i i ku.jhni v/
powierz,:hni u2ytkovrej lokaiu nie grzel'.racza 600l'*) Niepotruehnu'skredlii
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W przypadku zmiany zarzqdcylaclnlinistratclra/wtaiciciela, a tak2e zrniany nr konta prosi
siq o ntezwtr:czne pr-linforrnowanie o tynr fakr:ie organL! przvznaj4cego clodatek
rnieszkarriowy"
Pour:zony o odpowieclzialnr:dci karne"j z art. 733 $ 1 KnrJeksu karnego tj. ,, Kto sktadaj4r:
;r.e::nania nrajqce stuzyc za clovrod w postqpowaniu sErlowym tulr inrryrrr pr:rstqpowaniu
prowadzonym na peldstawie ustawy, zeznaje nieprrawtlg luh zataja prawclq, podlega
karze pozhawienia wotnodci od 6 n-riesiqcy do [at 8."
Potwierdzarn w{asnorgcznyrn podpisern prawdziwoii danych zawartych w miniejszej
informacji.
Proszq o przekazywanie cato(ci przyznanego rni dodatku n'rieszkanioweqo na konto
adrninistratora budynkul.

Pouczenie

Zgodrrie z. art.. 8 ust.,tl ustawy o rJodatlrach rnieszkaninwyclr grohiera.j4cy naleznoici;:.;i
tciktrle rnieszkatne ma ol'lowi4zek niezwtoc.znego zawiadonnienia nrganu przyznajqcego
tlodatek nrieszkaniowy cj wystq.pieniu zategtoic.i, o ktoryclr mc,wa w art. 7 r.rst. 1'1,

ohejrrtujEc.yc.h petne 7- miest4ce. W razie niedope{niernia tergo ohowi4zku g:ohieraj4c.y
zws"aca organowi przyznaj4cernt.r cit:rtatek nrieszkaniowy kwr:ty dodatktiw wyptaconer za
rriersie4ce, w ktorych wystEpow.riy zalegto$ci w tVch optatach. Pobierajqcv jest
obow'iqzarry zwr6cic orqanowi te kwoty w terrninie kotejnych Z nriesiqcy, je2eti
elospodarstw,l domowe. kt6renru przyznano dorlatek n'lieszkaniowy, nie ui(ci zateetych
optat w ternninie rniesiaica od pr:wstania obouli4zku zawiaclomienia organu ci pciwstaniu
zategtoici" Jeieti ryczatt na za[,urp opatu Lryt wyptacany clr: ralk pobierajEcego, na ktrSryrn
spclczywa obr:wiqzek powfadarniania organu przyznaj4cego dr:datek mieszkanl'owy c)

v+ystalpieniu zalegto{r:i w optatarch, pol-rieraj4r:y zwralca takze nienaleznie wyptarcr:ny
ryczaft.


