
Sliladając oso'oiście niejszł.]ek]ara.Ję oświadcŻfun, Że jes1 i wiadonlo, Ż' dok'']nren'y, lra któ'y'h
por1siawio z:adek1arolvałan(,rn) docbĘ jeslem ZobJwjąziny(a) p'zechl'r1wae.przez okres 3 lat, a

uprzedzony(a) o orlpowiedzialnosc; kam4 z art' 2]] ś l KodcksLl Kaloego pot!łi'rdzam \ł1asnoręc7-I!ym

podpi5eirr pralvdziwo ść danych zaInies zc zonyclr w deklaracji_

(podpis'ł]a jąc.gÓ detl'óc'a]}

obilś!'€''g:
t )ioaac l;"zlę porąało*ą w.d]og osób zamjBezonych pfrćd labelą' '
2) wyntialić odd'tl! c k!żd(Bo ź'ó,jlo doc,todu-

- z'"'ao*aa rrwaza lę wszelkie płąchody po odliczeniu kosŻ1ów ich uzysteia or&z po odlicxniu składek lta lbezłieczdii
emcryialne i re iow; oraz na "ióa*i"i".l"*t"*"'"t'yń 

ż zo$;vjuz zalicŻńe do koszlów uzystani! PrzyclrodG
- z3 d;jród lw.żrny rówEież zŻsjlii chorcbowe' z.siJei lodzinny, dodalei pielę8Mcyjny, ,2silek slały z oPs' pomoc

pjenicalądla roŁin atępczych z PcP& !limenł, placa doryw.a' *YnagrodŻen'e uclnlow5K':'

Do dochodu nie \łljcz się:
_ Dodalkó\ł dla sielot zlpćłny.h
- Z'siłków pielęgnaqv.jnych
- zasiłtarv ltreiź*yń l ponoĆy sPoj€.u]€i, jed!o!Źzo\9'ch śwjedczeń pienięźlych i św;adcŻeń w nalurŻe z pońocy s!fu€j-
- Dodalku mi€sŻkaniowego
DÓchodólv Ż Dto!'ladŻłia aosoodł'stwa rclnego usu|a sję na podstawje po Ćr7clui8runtów w heLtdach pżeucŻen|oryc}

l pzcdęrnego oocłoou z lio'p*[-.,lio*so og.szon;go PrZa Pre2'5] Glównego urzęlu 5!aty5l'C/'ctso'

Mterl* Źifu&'d_}e*",ą*.*.i',



(mieiscovość i data)

WNIOSEK
O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKAT\IOWEGO

1. Wnioskodalvc! .. . - .. . '_ " " 1iń;ni,$lńiiii'ii"L i
2. Adr€s zani€szkania

4. Tytuł praY,ny do zajnorrTńego lokalu:
a) najem
b) podnajem

c) spddzielcze prawo do lokalu (lokatorski€ lub własnościowe)
d) własność lokalu w społdziehi niesŻGniowej
e) właslość inDego lokalu miąszkalnego

D whsność domu jefuolodzime8o
g) własność budynku wielorodzibnego, w którym zajmuje lokal
h) inny ł,tuł prawny

i) bez $/tułu pravnego' ale oczekująpy na doswcz€nie
prŻf s}ugującego ]okah zarl|ięnnęgo lub socjehego

5. Powierzchni' uĄłkowł |okalu'.....'....'..'.....
w tyn:

a) Ęc2na powierzchni' pokoi i kucbni+). '........_..
b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę

w prłTadku Dajou fub podłajmu 'człści lokalu ' . . . ' . .

6. Liczba o6ób nicp€lnoŚprrwnycb:
a) PorusŻ^jących się na wód(u
b) iMyó' jeżeli niepehospmwność wymaga

zańieszkiwania w oddzielnym pokoju'.'''.'.'...'.
7. sposób ogrzewsnia |oLs|u: cent':łlne ogrz.walie - a)jest b)brak*.)
& Sposób ogrzewania wody: c€ntralnie ciepła woda _ a)jeŚt b) brdlć+)
9' Ilst.Lcjr gazu Prz€Y'odow€go a)jest b) brBk++)

!!n!
tr
trn!
tr

lo. Liczb' osób w gospod.rśtwi. domowym ........._....._..._......'..
ll. Raz€m dochody gospod'rstwł domow€go ....
12' Łączna kryola rydel}ów tra nieśzl('nie z! ośt tni nie!iącł.*)

(Ę ołaaj/ctdohndół)

13' wyszcŻególni€ni€ wydatków za bi.szk'nie za ośtatni ni.łĘel
- c2rynsz ŚtałJ' i opłata ekploatacyjna:
- wydalki związane z kosztani eksploakcji i r€rnonó :

_ ulicżd tra kosży zarŻądu ni€ruchomościąwśpóĘ:
- €ent-ahe ogrŻewanie:

' ci.pła woda:
_ odbiór ni€cłstości stafyó:
- odbióI nieczyslości płyrmych:
- zimna woda:
- et€fla zbiorcu:

Rycz'Il przekazaś zarąfuy TAK / NIE . ł
Potwierdza zarądca domu
pkr'2-5,'lti13
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