
aARZ4DZENTE NR . .H.11 1../21
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z dnia .......0h.W#rd.]ryilc,............ 2021 r.

w sprawie stosowania obni2ek czynszu w lokalach mieszkalnych wchodzqcych w sklad

mieszkaniowego zasobu Gminy Bialystok oraz udzielenia pelnomocnictwa

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz4&ie gminnym (Dz. rJ. z2021 r.poz. 1372),w zwi4zknz $ 23 uchwaly Nr XXXYI 4012I

Rady Miasta Bialystok z dnia 29 marca2021r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzqcych

w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy Bialystok (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2021 r. poz. 1437 i 2572)

zarz4dzam, co nastgpuje :

$1

Zarz4dzenie okresla tryb postgpowania w sprawach o stosowanie obni2ek czynszu w lokalach

mieszkalnych wchodz4cych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy Bialystok.

$2

Ilekro6 w niniejszym zarz4dzenit jest mowa o:

1) Zarz4dzie lub wynajmujqcym - nale2y przez to rozumie6 zarzqd Mienia Komunalnego

w Bialymstoku;
2) O6rodku - nale2y przez to rozumie6 Miejski O6rodek Pomocy Rodzinie w Bialymstoku;
3) dochodzie - n alezy przez to rozumie6 doch6d, o kt6rym mowa w art. 3 ustawy z dnia 2l czerwca

2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.z2019 r.po2.2133 oraz z 2021 r. poz. ll);
4) gospodarstwie domowym - nale2y przez to rozumie6 gospodarstwo domowe, o kt6rym mowa

w art. 4 ustawy z dnia 2l czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r.

poz. 2133 oraz z 2021 r. poz. 1 I );
5) Operatorze - nale|y przez to rozumie6 operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia

23 listopada 2012r. -Prawo pocztowe (Dz.U.z2020t.poz. 1041 i 2320).

s3

l. Najemca, ubiegaj4cy sig o obni2kg czynszlu, obowi4zany jest zloLyt, deklaracjq

o wysokoSci dochod6w czlonk6w gospodarstwa domowego za okres trzech mieslgcy

poprzedzalqcych datg zloLenia kompletnego wniosku, stanowi4c4 podstawg ustalenia wysokoSci

osi4ganych dochod6w.
2. W sprawach dotycz4cych deklarowania ofaz wzoru deklaracji o wysoko6ci dochod6w

i rodzaju dokument6w, kt6re powinny byt, ptzez skladajqcego deklaracjg przechowywane

w celu potwierdzenia wiarygodno6ci danych zamieszczonych w deklaracji, stosuje

sig odpowiednio przepisy ustawy z dnia 2l czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

(Dz.lJ.22019 r. po2.2133 oraz z 2021 r. poz. 11).

3. Uprawnionym do rozpatrywania spraw o udzielente obni2ki czynszujest wynajmujqcy.
4. Wstgpne rozpatzenie wniosku polega na sprawdzeniu: danych ewidencyjnych najemcy, tytutu

prawnego do lokalu, informacji o pobieraniu dodatku mieszkaniowego, braku zalegloSci

w oplatach czynszowych oraz wiarygodnosci pozostalych danych o dochodach zawartych

w z\o2onej deklaracj i .
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5. W razie wqpliwosci, co do wiarygodnoSci danych zawartych we wniosku o obni2kE czynszu,

wynajmujqcy moLe i4da1 od najemcy dostarczenia zalwiadczenia naczelnika wla6ciwego

urzgdu skarbowego o wysokoSci dochod6w uzysk anych przez tQ osobq oraz innych czlonk6w jej

gospodarstwa domowego.
6. W okresie obowi4zywania obni2ki czynszu wynajmuj4cy ma prawo Lqdat od najemcy skladania

aktualnych deklaracji, a lakie zaSwiadczeri, o kt6rych mowa w ust. 1 lub ust. 5.

7. O przyznanLu obni2ki czynszu, odmowie jej udzielenia tub odstqpieniu od dalszego stosowania

obnizki czynszu, wynajmuj4cy powiadamia najemca na piSmie, za posrednictwem Operatora

lub zgodnie z form4 zloLerlia wniosku, bqdt na wniosek najemcy za posrednictwem: poczty

elektronicznej e-mail lub elektronicznej skzynki podawczej.

$4

1 . Obni2ki czwszu udzielane s4 na indyrvidualny wniosek najemcy lokalu mieszkahego,

po spelnieniu przez niego warunk6w okreslonych w $5 uchwaly Nr XXXVIV540/21 Rady

Miasta Bialystok z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz4cych

w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy Bialystok (Dz.lJrz. woj. Podl. z 2021 r. poz. 1437

i2572).
2. Wniosek o obni2kg cz1nlszl sklada sig w siedzibie Zarz4dl lub za poSrednictwem: Operatora

lub poczty elektronicznej e-mail lub elektromcznej skrzynki podawczej'

3. Obni2ka czwsziu mo2e bye przyznaia najemcy zajmujQcemu lokal mieszkalny, kt6rego

powierzchnia, w przeliczeniu na liczbg czlonk6w gospodarstwa domowego, nie przektacza

wartoSci, o kt6rych mowa w art. 5 ust. l, ust.3 i ust. 5 ustawy z dnia 2l czerwca 2001 r.

o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz z 2021 r. poz- ll).
4. Obni2ka czynszu jest pv;Jznawana na okres 12 miesigcy, licz4c od pierwszego dnia miesi4ca

nastgpuj4cego po miesiqcu, w kt6rym nastapilo z\oaenie kompletnego wniosku, za kt6ry uwaaa

sig wniosek zawieraj4cy wszystkie dokumenty niezbgdne do merlorycznego i ostatecznego

rozkzygnigcia sprawy, z zastrzeieniem ust. 6.

5. W przypadku, gdy utrzlrrnuj4cy sig niski doch6d gospodarstwa domowego to uzasadnia

i przy spelnieniu pozostalych warunk6w wymaganych do udzielenia obni2ki czynszu,

wynajmuj4cy, na wniosek najemcy, mo2e udziela6 obni2ek czynszu na kolejne okresy

dwunastomiesigczne.
6. Dopuszcza sig, zachowujqc termin zlo2enia wniosku o ptzyznanie obni2ki czynszu przez

wnioskodawca, w celu werfikacji informacji i danych w nim zawartych, mo2liwos6 wezwania

wnioskodawcy o przekazutie dodatkowych dokument6w potwierdzajqcych te informacje

i dane, wyznaczajec termin nie kr6tszy ni. 14 dni. Wynajmuj4cy mo2e odm6wi6 przyznania

obnizki czynszu w przypadku niedostarczenia wskazanych dokument6w w odpowiednim

terminie.
7. Stawka czynszlJ po zastosowaniu obni2ki czynszu nie mo2e byt, ni1sza ni2 stawka czynszu

za najem socjalny lokalu.

$s

l. wynajmuj4cy mo2e wnioskowa6 do osrodka o przeprowadzenie wywiadu srodowiskowego

w zakresie wynikaj4cym z przepis6w ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach

mieszkaniowych (Dz. [J. z 2ol9 r. poz.2133 oruz z 2021 r. poz. 11) w odniesieniu do os6b

ubiegajqcych sig lub korzystaj4cych z obni2ki czyns t.
2. Wy.wiad przeprowadzaj4 upowa2nieni przez Prezydenta Miasta Bialegostoku pracownicy

O6rodka, a wskazani przez DTrektora OSrodka.
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Nie udziela sig obni2ki czynszu:
l) najemcom posiadaj4cym zalegloSci w oplatach za u2ytkowanie lokalu z wylqczeniem

sytuacji, gdy najemca zawarl z wynajmujqcym porozumienie w sprawie udzielenia ulg
w splacie wierzltelnoSci i na bie24co realizuje jego postanowienia;

2) najemcy, kt6ry na 24danie wynajmuj4cego, nie zloLyl deklaracji, o kt6rej mowa w $3 ust. I
lub nie dostarczyl zaSwiadczenia, o kt6rym mowa w $3 ust. 5;

3) jereli w wyniku przeprowadzenia wyrviadu Srodowiskowego, o kt6rym mowa w $5,
wynajmuj4cy ustali, 2e wystgpuje ra2qca dysproporcja pomigdzy niskimi dochodami
wykazanymi w zlolonej deklaracji, a faktycznym stanem maj4tkowym najemcy
wskazuj4cym, 2e jest on w stanie liszcza{, czynsz nieobni2ony;

4) w przlpadku braku mo2liwo6ci przeprowa&enia wywiadu Srodowiskowego przez O6rodek,

pomimo skutecznego dorgczenia 2qdania1,

5) osobom zajmuj4cym lokal bez tytulu prawnego;
6) podnajmcom lokali mieszkalnych;
7) sobom przebyi;vaj4cym w nastgpuj4cych instytucjach (pod warunkiem, 2e zapewniaj4 one

ieodplatnie petne calodobowe utrzymanie):
domu pomocy spolecznej,
mlodzieZowym o6rodku wychowawczym,
schronisku dla nieletnich,
zakladzie poprawczym,
zakladzie kamym,
szkole, w tym w szkole wojskowej.

8) je2eli jej kwota bylaby ni 2sza ni| 0,5%o kwoty przecigtnego wynagrodzenia w gospodarce

narodowej, obowi4zuj4cego w dniu udzielenia obni2ki.
Obni2ki czynszu nie dotycz4:
a) najm6w socjalnych lokali,
b) pomieszczeri tymczasowych,
c) lokali mieszkalnych w)lnajmowanych przez Gming Bialystok od innych wla6cicieli,
d) os6b pobieraj4cych dodatek mieszkaniowy.
Odstgpuje sig od obni2enia czpszui
l) ze skutkiem na koniec miesi4ca kalendarzowego w wyniku zaniechania wykonl'lvania

przez najemc7 warunk6w porozumienia w sprawie udzielenia ulg w splacie wiezytelnoSci,
je2eli bylo ono zawarte;

2) po uplyrvie terminu, w kt6rym najemca powinien dostarczyi deklaracjg lub za6wiadczenie,

o kt6rych mowa w $3 ust. 6;

3) od pierwszego dnia kolejnego miesi4ca nastgpujqcego po terminie wyznaczonej daty

wywiadu Srodowiskowego, o kt6rym mowa w $5, je2eli w wyniku jego przeprowadzenia

wynajmuj4cy ustali, Ze wystgpuje ra24ca dysproporcja pomigdzy niskimi dochodami

wykazanymi w z\o2onej deklaracji, a faktycmym stanem maj4tkowym najemcy

wskazujAcym, 2e jest on w stanie tiszczat czynsz nieobni2ony;
4) od pierwszego dnia kolejnego miesiqca nastgpujqcego po terminre wyznaczonej daty

wylviadu Srodowiskowego, o kt6rym mowa w $5, w przypadku braku mo2liwo5ci jego

przeprowadzenia przez OSrodek, pomimo skutecznego dorgczenia Z1dania;

5) od pierwszego dnia obowi4zywania przyznanego najemcy dodatku mieszkaniowego;

6) od pierwszego dnia kolejnego miesi4ca nastgpuj4cego po uplylvie terminu wypowiedzenia
umowy najmu;

7) od daty zaistnienia podnajmu lokalu mieszkalnego.

)
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4. W uzasadnionych przypadkach i po uwzglgnieniu wniosku najemcy, istnieje mo2liwo56 ustalenia

drugiego terminu przeprowadzenia wywiadu Srodowiskowego, o kt6rym mowa w $5'

5. W przlpadku zloLenia deklaracji niezgodnej z prawdE, najemca zobowi4zany jest zwr6ci6

wynajmuj4cemu 200% kwoty nienale2nie otrzyrnanego obni2enia czyns ).

I . Druk wniosku o obniZkg czwszu najmu lokalu mieszkalnego wchodz4cego w sklad

mieszkaniowego zasobu Gminy Bialystok stanowi Zal4cznik Nr 1 do niniejszego zarz4dzenia.

2. Druk deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego stanowi Zal1cztik Nr 2 do niniejszego

zarzqdzenia.

$7

s8

l. Wykonanie zarz4dzenia powierzam Dyrektorowi Zarz4dt oraz Dyrektorowi O5rodka'

2. Udzielam Dlrektorowi Zanqdu pelnomocnictwa do obni2ania stawek czynszu, na wniosek

najemcy, na zasadach uregulowanych w odrgbnych uchwalach Rady Miasta Bialystok i w trybie

okreslonym w niniejszym zarz4dzenit, z mo2liwoSci4 u&ielenia dalszych pelnomocnictw,

w tym zakresie, podleglym pracownikom.

$e

Niniejsze zarz1dzenie stosuje sig tak2e do wniosk6w o obni2enie czynszt zlo2onych, a nie

rozpatrzonych do dnia wej5cia w 2ycie niniejszego zNz4dzenia.

$ l0

Traci moc zarz4dzetie Nr 506/20 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 09 czer:wca 2020 r.

w sprawie sposobu wykonywania uchwal Rady Miasta Bialystok w sprawie obni2ki czynszu

najemcom lokali mieszkalnych oraz udzielenia pelnomocnictwa
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Zarz4dzenie wchodzi w Lycie z dniem podpisania

PR.EZYDEN L{STA

fi

dr hab. t,
Truskolaski



ZARZAD MIENIA KOMUNALNEGO
W BIALYMSTOKU

I . Wnioskodawca ..........

2. Miejsce zamieszkania

3. Numer telefonu: ........

Biatystok, dnia ...

(najemca lokalu mieszkalnego)

, adres e-mail: .

WNIOSEK
O OBNIZK4 CZYNSZU NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

WCHODZACEGO W SKLAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY BIALYSTOK

4. Do wniosku dol4czam deklaracjg o wysokoSci dochodu za okres trzech miesigcy poprzedzaj4cych

datg zloZcnia wniosku oraz dokumenty poSwiadczajqce deklarowanq wysokoSi dochodu'

5. OSwiadczerua wnioskodawcY:
Wyra2am zgodg na:

l) przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach skladanych w celu uzyskania obni2ki' .ryrrrr, zgodnie i Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia

2Tkwietnia 2016 r, w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetvarz,,niem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepl),r,vu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46tWE

(og6lne-rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz, Urz, UE L ll9 22076 r. s,l, sprost. Dz.llrz. UE L

127 s.2 z 2018 r;1,

2) przeprowadzenie wyviadu Srodowiskowego w zakresie wynikajqcym z przepisr6w ustawy z dnia

2t cierwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz, 2133 or^z z 2021 r.

poz. ll) niezbgdnym dla potwierdzenia wskazanej we wniosku i deklaracji sytuacji materialnej

i rodzinnei.

(podpis czytelny wnioskodawcy)

Pouczenie
l. Obni2ka czynszu udzielana jest na wniosek i dotyczy najemc6w lokali mieszkalnych wchodz4cych

w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy Biatystok.

2. Obn2ka dotyczy tylk; czynszu, nie dotyczy oplat niezaleinych od wlaSciciela, tj. oplat za dostawy

do lokalu enlrgii, gazu, wody oraz odbi6r 5ciek6w, odpad6w i nieczysto6ci cieklych'

3. Nie udziela sig obni2:ki czlmszu:
a) najemcom posiadajqcym zalegloSci w oplatach za fi:ylkowarrie lokalu z wyl4czeniem sfuacji, gdy- 

ou;"-"" ziwarl z wynajmujqcym porozumienie w sprawie udzielenia ulg w splacie wierzytelnoSci

i na biez4co realizuje jego postanowienia.

b) najemcy, tfOry na- Zqaanii wynajmuj4cego, nie zloiryl deklaracji o dochodach lub zaSwiadczenia

naizelnika wla3ciwego urzedu skarbowego o wysokoSci dochod6w,

c) je2eli w wyniku przeprowadzenia wywiadu Srodowiskowego, wynajmujqcy ustali, 2e_wystgpuje ra:24ca' 
iysproporcja pomigdzy niskimi dochodami wykazanymi w zlo2onej deklaracji, a faktycznym stanem

maj4tkowym najemcy wskazujqcym, 2e jest on w stanie uiszczat czynsz nieobni2ony,

d) w irzypaiku braku mo2liwoSii przeprowadzenia wyrviadu Srodowiskowego przez O5rodek, pomimo

skutecmego dorE czen)a iqdania,
e) osobom zajmuj4cym lokal bez tltulu prawnego'

f) podnajmcomlokalimieszkalnych,
g) LroUorn przebywaj4cym w nastqpujqcych instytucjach (pod warunkiem, 2e zapewniajq one

nieodplatnie p"ln"- iulodobo*e utrzymanie): domu pomocy spolecznej, mlodzie2owym oSrodku

wychowawczynr, schronisku dla nieletnich, zakladzie poprawczym, zakJadzie kaml'rn, szkole, w tym

w szkole wojskowej,
h) jezeli jej kwota bylaby ni2 sza ni| o,5o/o kwoty przeciQtnego wlnagrodzenia w gospodarce narodowej,

obowiqzujqcego w dniu u&ielenia obniiki.
4. ObroriZka czpszu nie dotYczY:

- os6b pobieraj4cych dodatek mieszkaniowy,

- najemc6w lokali socjalnYch,

- pomieszczeh tymczasowYch,

- lokali mieszkalnych wynajmowanych przez Gming Bialystok od innych wlascicicli.

zalaczrik Nr t do z tz,nzeniar.r, ..Lj-?......,: r.
Prezydenta Miasta Bialego.roi, z ania . ... $. lrl{I291tl0r. zoz t r.
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5 Wysoko5i obni2li uzalemiona jest od wysokoSci dochod6w uzyskiwanych w gospodarstwie domowym

najemcy r wynosl

Wysoko5i
obni2ki

Sredni micsigczny doch6d w przeliczeniu na jednego czlonka gospodarstwa

domowego ustalony jako % kwoty przecigtnego wlnagrodzenia w gospodarstwie

w gospodarstwie wieloosobowym w gospodarstwie jcdnoosobowym

55% do 17 ,99 V,

25% od 18 o/. do 22 %, od 22 Y:o do 28 "/o

potwierd? - ?tBtz$t!!ffi2 tresciu pouczenia :

,/rl
d" hob. rnfrn lrr,,kota,ki

(podpis czYelny wnioskodawcy)

do 2l,99%o

6. Za doch6d uwa2a siq doch6d, o kt6rym mowa w art. 3 ustawy z dnia 2l czerwca

2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 22019 r. poz. 2133 oruz z 2021 r. poz. I l).

Dokumenty poSwiadczaj4ce wysokoSd osi4ganych dochod6w to: zalwiadczerlia zaklad6w pracy, odcinli
i decyzje ZUS i MOPR, zaswiadczeria o wyplacanych st)?eDdiach studenckich, za6wiadczenia

o dochodach uzyskiwanych z lrtufu praktycmej nauki zawodu, dokumenty potwierdzajqce wysoko66

wyplaconych aliment6w, zaSwiadczenia o zasilkach chorobowych wyplaconych przez ZUS, zaSwiadczenia

o wysokoSci Zoldu, zalwiadczenia o wysoko6ci Swiadczeh przyslugujqcych rodzinom zastgpczym,

zatwiadczenia z PUP, za6wiadczenia o wysokoSci odprowadzonej skladki zdrowohrej, inne zaSwiadczenia

potwierdzajqce wysokoS6 dochodu.
7. W razie w4tpliwoSci, co do wiarygodno6ci danych zawartych we wniosku o obni2kq czlnszu

lub w przypadku os6b korzystaj4cych z obnii*i czynszu, wynajmuj qcy mo2e i4dai od najemcy

dostarczenia zatwiadczenia naczelnika wlaSciwego urzgdu skarbowego o wysoko6ci dochod6w

uzyskanych przez tQ osobg oraz innych czlonk6w jej gospodarstwa domowego, a tak2e skladania
aktualnych deklaracji o dochodach; ponadto mo2e wnioskowa6 do O6rodka o przeprowadzenie wywiadu
5rodowiskowego.

8. Obni2ka cryrszu mo2e byt przymzrra najemcy spetniaj4cemu ww. kryteria dochodowe

i zajmujqcemu lokal, kt6rego powierzchnia w przeliczeniu na liczbg czlonk6w gospodarstwa domowego

nie przekracza nastgpujqcych wartoSci:
l) 35 m2 - dla t osoby,
2) 40 m2 - dla 2 os6b,
3) 45 m'?- dla 3 os6b,
4) 55 m2 - dla 4 os6b,
5) 65 m2 - dla 5 os6b,
6) 70 m2 - dla 6 os6b, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym wigkszej liczby os6b dla ka2dej

kolejnej osoby zwigksza sig powierzchnig tego lokalu o 5 m2.

9. PowierzchniE, o kt6rej mowa w pkt 8 powigksza sig o l5 m2, je2eli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje

osoba niepelnosprawna poruszaj4ca sig na w6zku lub osoba niepelnosprawna, kt6rej niepehrosprawno66
wymaga zamieszkiwania w oddziclnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju
orzekaj4 powiatowe zespoly do spraw orzekania o niepelnosprawno6ci, o ktorych mowa w ustawie z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych
(Dz.U. 2 2021 r. poz. 57 3).

10. Obnizka czynszu przysluguje, gdy powierzchnia u2ytkowa lokalu mieszkalnego nie przekacza
powierzchni, o kt6rej mowa w pkt 8 o wiQcej niz:
1) 30% albo
2) 50% pod warunkiem, 2e,tdzial powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni uZytkowej tego lokalu nie

przekracza 60%o.

I I . Stawka czynszu po zastosowaniu obni2ki nie mo 2e byt nilsza nii, stawka czynszl za lokal socjalny.
12. Obnti*a czynszu przynrawana jest na okes 12 miesigcy, licz4c od pierwszego dnia miesiqca nastgpuj4cego

po miesiqcu, w kt6rym nastqpilo zlo2enie kompletnego wniosku. W pr4padku, gdy utrzymujqcy siq

niski doch6d gospodarstwa domowego to uzasadnia i przy spelnieniu pozostalych warunk6w wymaganych
do udzielenia obni2ki czynszu, wynajmuj4cy, na wniosek najemcy, mo2e udzielai obni2ek czynszu
na kolejnc okresy dwunaslomiesiEczne.

13. O przyznaniu obni2ki, odmowie jej udzielenia lub odst4pieniu od dalszego stosowania obni2ki czynszu
wynajmuj4cy powiadamia najemcg na piSmie, za poSrednictwem Operatora lub zgodnie z formq zloienia
wniosku, b4d2 na wniosek najemcy za poSrednictwem: poczty elektronicznej e-mail lub elektronicznej
skr4trki podawczej.

14. W przypadku zlolenia przez najemcq dcklaracji niezgodnej z prawdq, najemca obowi4zany jest zwr6ci6
wynajmuj4cemu 200olo kwoty nienale2nie otrzymanego obni2enia czynszu.

+
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DEKLARACJA O DOCHODACH GOSPODARSTWA DOMOWEGO

za okres

(3 miesi4ce poprzedzajQce dziefi zloLenia rvniosku)

O6wiadczam, 2e moje gospodarstwo domowe sklada sig z nastgpujecych os6b, kt6re w deklarowanym wy2ej

okesie osiqgngly doch6d w podanej ni2ej wysokoSci:

WysokoS6
Dochodu

Miejsce
pracy/nauki

ilr6dta
dochodu

Ip. Imig i nazwisko

Data urodzcnia

PESEL

I

WvsokoS6
dochodu

2r6dla
dochodu

Miejsce
pracy/naukiImie i nazwiskoI-p

Sbpi.n p.kcwicnsrwa z Miostodlwc4

Data urodzenia

2

PESEL

Lp.
ImiQ i nazwisko

Miejsce
pracy/nauki

ilr6dta
dochodu

WysokoS6
dochodu

3

Sbpicn potrcwicnrw, z wniostod.{cq

Data urodzenia

PESEL

Lp.
ImiQ i nazwisko

Miejsce
pracy/nauki

i-r6dla
dochodu

Wysoko5d
dochodu

4.
SbDi.n pokrcwicnslwa z w.ioslod.*cr

Data urodzenia

PESEL

1. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY:

-[if
2. DAI\JE 0568 WCHODZACYCH W SKTAD GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY:

tttll
I



Lp.
Imig i nazwisko

Mi€jsce
pracy/nauki

'Lr6dla

dochodu
WysokoSi
dochodu

5
Sbpien potE*i.nstwo z Miosrodt*cq

Data urodzenia

PESEL

t,p Imiq i naztisko
Miejsce

pracy/nauki
2tbdla
dochodu

Wysoko36
dochodu

6.
Sbpan potrwtn{sa z Midlo.L*c{

Data urodzcnia

PESEL

Lp. Imig i nazwisko
Miejsce

pracy/nauki
i,r6dla

dochodu
WysokoSd
dochodu

1
Sbptn pokEwtnnv! z mi,sto.L*cr

Data urodzenia

PESEL

Lp.
ImiQ i nazwisko

Miejsce
pracy/nauki

i,r6dla
dochodu

Wysokoid
dochodu

8.

Sropi.n potjqrnst*! z si*Iodt*ci

Data urodzenia

PESEL

w przypadku wiqksrzej liczby os6b wchodzacych w sklad gospodarstwa domowego naleiy wypetni6 dodatkowt deklaracjq
o dochodach gospodarstwa domowego, a sume dochod6w przenie66 na druk dodatkowei deklaracji.

OSwiadczam, 2e powyisze informacie sq zgodne ze stanem
faktycznym

(Data i podpis czytelny wnioskodawcy)
NIIASTA

2w ?ruskolaski

||t
3. SUMA DOCHOD6W CZtOruX6W COSPODARSTWA DOMOWEGO WYNOSI:

4. WYSOKOSC SneOruteCO MTESIECZNEGO DOCHODU NA JEDNEGO CZTONKA

GOSPODARSTWA DOMOWEGO WYNOSI:
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