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Zarzaldzenie Nr 17'1121

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 05.05.2021 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwaly w sprawie okreslenia wzoru wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach

gospodarstwa domowego

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie

gminnym (t. j. Dz. U. 22020 r., poz.713 zp62n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaty Nr

iXltSAitS'niAy Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie ot<ri:Stenia siczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci

poZytku publicznego i organizacjami pozarzqdowymi i podm.iotami 
. 
wymienionymi

* ait. S tist. 3 ustawy z aiia Zq kwietnia 2003 r. o dzialalnoSci pozytku publicznego

i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) pro,iekt6w akt6w prawa

miejscowego w dziedzinach do$czqcych dzialalnosci statutowej tych organizacji (Dz,

Urz. Woj. Slqskiego 22015r. po2.3888)

1.

zarzqdzam, co nastqPuje :

sl
Przeprowadzi6 konsultacjq, kt6rej pzedmiotem jest.projektuchwaly w sprawie

okreilenia wzoru wniosku o pzyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru

deklaracji o dochodach gospodarstwa domoweg,o 
- - ^

Urt"f i" t6trin przeprow;dzenia konsultacji od 12.05'2021 r' do 1 9'05'202 1 r'

podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach, sq organizacje

poi"rrAdil" oraz podmioty wymienione .w art.. 3 ust' 3 ustawy z dnia

I+-f.*i6inia 2003 r. o dziihln-o6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie

(t. j. Dz. U.22020 r., Poz. 1057).

Wizelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszaC:

i, ; formie pisemnei na adres: osrodek Pomocy Spolecznej,.ul'^3 Maja
' 36b,44-2lO Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do O6rodka

4.

2.
3.

1.

2.

leszczynY.com.Pl,
3) za po6iednictwem faksu pod numerem 32723 12 17 '

S. Uazi6fanld wyja6nieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych- 
proi"rt, uchwaty nale2y do 

'iompetencji 
Dyrektora osrodka Pomocy

Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

Pomocy Spolecznej),
2) poczlq elektronicznq na adres e-mail ops@czerwionka-

s2

projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego

Zarzqdzenia.
liepieOstawie nie przez organizacje opinii w. terminie okre6lonym w $ 1 ust. 2

ori^"u akceptaciq przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa

w$1ust. 1.



s3

1 . Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.

2. Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi OSrodka Pomocy Spolecznej
w Czerwionce-Leszczynach.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.

A



Zalqcznik do Zazqdzenia Nr 171 121

Burmistrza G miny i M iasta Czerwionka-L eszczyny
z dnia 05.05.2021 r.

Proiekt

z dnia 4 maja 2021 r.

Zatwierdzony pr2e2 ...........

UcHWALA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZERWONCE-LESZCZYNACH

z dnia ......... 2021 r.

w sprawie okre5lenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego

Na podstawie art. 18ust.2pkt15ustawy zdnia 8marca 1990r. osamozqdzie gminnym (t. j. Dz. U,
z 2020t., poz.713zp62n. zm.) wzwiqzku zarl.7 ust. 1e ustawy zdnia 2l czerwca 20A1r. ododatkach
mieszkaniowych (t. j. Dz. U.22019 r., po2.2133 z po2n. zm.),

Rada Miejska rv Czenvionce-Leszczynach
uchwala, co nastqpuje:

$1.

Okre6la sig wzor wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego w zalqcmiku nr I do ninieiszej uchwaly,
orazwzor deklaracii o dochodach gospodarstwa domowego w zal4czniku nr 2 do ninieiszej uchwaly.

$2.

Wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

$3.

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Woiew6dztwa Slqskiego i wchodzi w zycie z dniem

I lipca 2021r.
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Zal4cz.nik t I do UCHWALY NR ............../........."./21

Radv Miejskiej w 

1:::::":rT::
WNIOSEK

o prryznanie dodatku mieszkaniowego

1. Wnioskodawca:

imig i nazwisko, numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzajqcego to2samo66 wnioskodawry w przypadku braku numeru PESEL

nr telefonu

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:

kod poczowy, miejscowo56, uljg4,411!9rngr41 m!993!391g

3. Nazrva i adres z rzqdcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania naleino5ci za lokal

* i^--lr-In.r.ttt Y

4. Tytul prawny do zajmowanego lokalu:

a) najem n

b) podnajem tr

c) sp6tdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub wlasno5ciowe) tr

mieszkaniowej tr

e) wlasnoS6 innego lokalu mieszkalnego tr

f) wlasno66 domu jednorodzinnego n

[wtasnoS6 budynku wielorodzinnego, w kt6rym zajmuje lokal D

h) inny tytul prawny tr

@leoczekuj4cynadostarczenieprzystuguj4cego1oka1u
oo-ipnnpon lrrh zarvqrcie rrmoulv naimtt socialneso

tr

E I)^.',iarznhniq rrirrfLnwq lnlrql w tvm
.r. I UvvrWlzvllllle uzJ ![vttE --, '- -J - -

a) lqcznapowierzchnia pokoi i kuchnil)

b) powierzchnia zajmowana przezwnioskodawcA w przypadku najmu albo podnajmu czq6ci lokalu

""':""n""""""""""""""""""
) T-l/'
0blffrta Bariasik

, \ ) W prrypadku przekoczenia powierzchni normatywnej o 3ff/o,ale nie wigcej ti o 50%o pod warunkiern, 2e udzial powierzchni

pokoi i kuchni w powierzchni u2ytkowej lokalu nie przektacza60%o'

ld: 43499A2F -7 2A4-4393-A596-1 C6C8E04DF64. Proiekt Strona 1



6, Liczba os6b niepelnosprawnych:

a) liczba os6b niepelnosprawnych poruszaj4cych sig na w6zku inwalidzkim: ......

b) liczba innych os6b niepelnosprawnych, kt6rych niepelnosprawno5i wymaga zamieszkiwania

w oddzielnym pokoju:

7. Techniczne wyposaZenie zajmowanego lokalu mieszkalnego:

ljest I brak

ljest I brak

njest n brak

a) spos6b ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie

b) spos6b ogrzewania wody: centralnie ciepla woda

c) instalacj a ganr przewodowego:

8. Liczba os6b wchodz4cych w sklad gospodarstwa domowego2):

L4czne dochody czlonk6w gospodarstwa domowego: .............;;;;;;i.l;;;;tt;..

9.\,4czna kwota wydatk6w na lokal mieszkalny za ostatni miesi4c3):

Potwierdza zarz4dca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania naleznolci za lokal mieszkalny

pkt 2-5 orazT i9

(podpis zarzqdcy albo innej osoby uprawnionej do pobierania naleinoSci za lokal mieszkalny)

(podpis przyjmuj4cego) (podpis wnioskodawcy)

oSwranczrNrp
(dotyczy wnioskodawcow nieposiadaj4cych cenhalnego ogrzewania, centalnej cieplej wody lub gazu przewodowego)

Niniejszym o6wiadczam, 2e chc7, aby przyznary miryczaltnazakup opalu (czg56 dodatku mieszkaniowego) byl przekazany:

E na konto zanqdcy budynku albo osoby uprawnionej do pobierania nale2no6ci zalokal mieszkalny w celu zaliczenia go

w poczet czynszu i innych oplat ponoszonychprueze mnie za zajmowany lokal mieszkalny

E na ni2ej podany numer konta bankowego:

I

2

3
) Liczbg czlonk6w gospodarstwa domowego ustala sig na d?ieit skladania wniosku

) Miesi4c popnedzaj4cy miesiqc, w kt6rym skladany jest wniosekJ',

q.
ld: 43499A2F-7 2444393-A596-1 C6C8E04DF64. Proiekt Strona 2



(imig i nazuisko wnioskodawcy)

Zal4cmik nr 2 do UCHWALY NR ............../............/2 1

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dr,ia .......... 2021 r.

(miejscowo$i i data)

(adres zamieszkania)

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowegoza okres

(pelnych trzech miesigcy poprzedzaj4cych datQ zloirnia wniosku)

Oswiadczam, ze moje gospodarstwo domowe sklada sig z nastgpuj4cych os6b:

l. lmig i nazwisko.. wnioskodawca,

data urod2enia.............. ..........'......;

2. Imig i nazwisko..

data urodzenia ............ stopief pokrewieristwa............ """"";

3. lmig i nazwisko

data urodzenia ....... stopieri pokewieristwa ............ """"";

4. Imiq i nazwisko.

data urodzenia........ ...., stopiefi pokrewieristwa .."........ """"";

5. Imig i nazwisko..

data urodzenia ....... ....., stopiefi pokewieristwa ............ """"";

6. Imig i nazwisko.

data urodzenia ........ ..., stopiefi pokrewieristwa ............ """"";

7. Imig i nazwisko..

data urodzenia ....... ....., stopieri pokewieristwa ............ """"";

Banasik

6A7Ol 6D0-8D48-4EF4-AC0C40A7 43904740. Projekt



Oswiadczam , Le w podanym wylej okresie dochody moje i wymienionych wyzej kolejno czlonk6w

iostydomowego wyniosty:

Lridla dochodu** WysokoS6 dochodu w zlMiejsce pracy lub nauki

Razem dochody gospodarstwa

Sredni doch6d na jodnego czlonkagospodarstwa domowego wynosi .....""""'zl,

to jest miesigcmie ............... zl.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnoSci karnej zazloitenie falsz5rwego o6wiadczenia.

Zgodrue z art. 7 ust. 14 ustawy z d111a 21 ezerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych osoba korzystaj4ca z dodatku

mleszkaniowego jest obowi qu:ar:r- przechowywad dokumenty, o kt6rych mowa w ust. 13 (tj. dokumenry na kt6rych podstawie

zadeklarowala dochody), przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyzraniu tego dodatku.

Oswiadczam. Ze zapomaNant/zapoznalem sig z warunkami uprawniajqcymi do dodatku mieszkaniowego.

(podpis przyjmuj 4cego)

J,..

* Nalezy podac liczbg porz4dkow4 wedlug os6b zamieszczonych przed tabel4

wy.rnienic oddzielnie kazde lrodo dochodu.

il5tlz
Miasta

r-LeszczYnY

riszewskl

6A70 1 6D0-8D48-4EF4-AC0C-40A743904740. Projekt

(podpis wnioskodawcy)

Strona 2


