
BI.]RMISTRZ
GMI'.]V i MIASTA

Czerw r rrnka- [,eszczyny

Zarzqdzenie Nr 269/21
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 06.07.2021 r.

w sprawie konsultacji projektu uchwaly w sprawie okreSlenia wzoru wniosku
o plzyznanie 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. z 2020 r., poz. 7 13 z p62n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaly Nr
lX/138/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie okreSlenia szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci
pozytku publicznego i organizacjami pozarzqdov'tymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego
i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057\ projekt6w akt6w prawa
miejscowego w dziedzinach dotyczqcych dzialalno6ci statutowej tych organizacji (Dz,

Urz. Woj. Slqskiego z 2015 r. poz. 3888)

zarzaldzam, co nastqpuje :

sl
Przeprowadzi6 konsultacjq, kt6rej przedmiotem jest projekt uchwaty w sprawie
okre6lenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
Ustali6 termin przeprowadzenia konsultacji od 12.07.2021 r. do 19.07.2021 r.

Podmiotami uprawnionymi do udzialu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymlenione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie
(t. j. Dz. U.22020 r., poz. 1057).
Wszelkie uwagi iopinie do projektu uchwaly mozna zglaszae'.

1) w formie pisemnej na adres: O6rodek Pomocy Spolecznej, ul. 3 Maja
36b,44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do OSrodka
Pomocy Spolecznej),

2) pocztq elektronicznq na adres e-mail ops@czerwionka-
leszczyny.com. pl,

3) za po6rednictwem faksu pod numerem 32723 12 17.

5. Udzielanie wyjaSnieri oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Dyrektora O6rodka Pomocy
Spolecznej w Czerwionce-Leszczynach.

s2

Projekt uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1 ust. 1 stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.
Nieprzedstawie nie przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w $ 1 ust. 2
oznacza akceptacjg przedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa
w$1ust. 1.
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s3

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1 Burmistrz zalqczy wlasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii iopublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

s4

Mfukonanie Zarzqdzenia powierzam Dyrektorowi OSrodka Pomocy Spolecznej
w Czenivionce-Leszczynach.

s5

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Proiekt

zdnia T lipca 2021r.
Zatwierdzony przez

ucHwALA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIONCE.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 Smarca 1990r. osamozqdzie gminnym (t. j. Dz. U.

z 2O20r., poz.713zp62n. zm.) wzuiqzku zart.7 ust. 1e ustawy zdnia 2lczerwca 2001r. ododatkach
mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2019 t., poz. 2133 z p62n. zm.),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastgpuje:

$1.

Okre6la sig wz6r wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego w zal4czniku nr 1 do niniejszej uchwaty,
orazwz6r deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego w zalqczniku nr 2 do niniejszej uchwaty.

$2.

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

$3.

Traci moc Uchwala nr XXX[V365121Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja202L r.

wsprawie okreSlenia wzoru wniosku oprzynranie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji
o dochodach gospodarstwa domowego (Dz. U. Woj. SQskiego z2O2l r. po2.3998).

$4.

Uchwala wchodzi w Lycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztrua
Slqskiego.

u
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Zal1cank w I do UCHWALY NR ............../............/21
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia ,...,..,,,2021 r.

WNIOSEK

o prryzn,a;nie dodatku mieszkaniowego

przekroczenia powierzchni normatywnej o 30Yo, ale nie wigcej ti o 50%o pod warunkiem, irc :udzial powierzchni

uZytkowej lokalu nie przebacza 60%o.

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy:

kod noczfow mieiscowo(6 rrlica nr domrr nr mieszkania

3. Nazwa i adres zarzqdcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania naleinoSci za lokal

mieszkalnv: ---

4. Tytul prawny do zajmowanego lokalu:

a) najem n

b) podnajem n

c) sp6ldzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub wlasno3ciowe) tr

d) wlasno6d lokalu w sp6ldzielni mieszkaniowej tr

e) wlasno6d innego lokalu mieszkalnego tr

f) wlasnoS6 domu jednorodzinnego tr

g) wlasno66 budynku wielorodzinnego, w kt6rym zajmuje lokal tr

h) inny tytui prawny tr

i) bez t'/tutu prawnego, ale oczekuj qcy La dostarczenie przystuguj4cego lokalu
zamiennego lub zawarcie umowy naimu socialnego

n

5. Powierzchnia uZytkowa lokalu: .. .., w tym:

a) lEcznapowierzchnia pokoi i kuchnil)

b) powierzchnia zajmowana przezwnioskodawcg w przypadku najmu albo podnajmu czg6ci lokalu

d

1. Wnioskodawca:



6. Liczba os6b niepelnosprawnych :

a)liczba os6b niepelnosprawnych poruszaj qcych sig na w6zku inwalidzkim: ......

b) liczba innych os6b niepelnosprawnych, kt6rych niepetnosprawnoS6 wymaga zamieszkiwania

w oddzielnym pokoju:

7. Techniczne wyp os aitenie zaj mowanego lokalu mieszkalne go :

a) spos6b ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie

b) spos6b ogrzewania wody: centralnie ciepla woda

c) instalacj a gazLl przewodowego:

Djest n brak

ujest n brak

ljest tr brak

8. Liczba os6b wchodz4cych w sklad gospodarstwa domowego2): .,

l,4czne dochody czlonk6w gospodarstwa domowego : ..........

g.Lqcznakwota wydatk6w na lokal mieszkalny za ostatni miesi4c3):

dokument6w)

Potwierdza zarzqdcabudynku albo inna osoba uprawniona do pobierania nalen'toi;ci za lokal mieszkalny

pkt 2-5 orazT i9

(podpis zarz4dcy albo innej osoby uprawnionej do pobierania nale2no6ci za lokal mieszkalny)

(podpis przyjmujqcego) (podpis wnioskodawcy)

czlonk6w gospodarstwa domowego ustala sig na dzieh skladania wniosku

poprzedzaj4cy miesiqc, w kt6rym skladanyjest wniosek



Zal4cantk rr 2 do UCHWALY NR .....,......../............/21
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia ,.,,,.,..,2021 r.

(imig i nazwisko wnioskodawcy) (miejscowo66 i data)

(adres zamieszkania)

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres

"' (r"d ;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;i"*)

O6wiadczam, ze moje gospodarstwo domowe sklada sig z nastgpuj4cych os6b:

2. Imig i nazwisko

data urodzenia .......... .., stopieri pokrewieristwa

3. Imig i nazwisko

data urodzenia ....... stopieri pokrewieristwa

4. Imig i nazwisko

data urodzenia ........

5. Imig i nazwisko

stopief pokrewieristwa .........

data urodzenia ....... ...... .

6. Imig i nazwisko

stopierl pokrewieristwa

data urodzenia ........ ...., stopief pokrewiefstwa ........

7. Imig i nazwisko

data urodzenia ....... ......, stopief pokrewieristwa



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

moj ego gospodarstwa domowego wyniosty:

Lp.* Miejsce pracy lub nauki 2r6dla dochodu** Wysoko66 dochodu w zl

Razem dochody gospodarstwa domowego

Sredni doch6d na jednego czlonkagospodarstwa domowego wynosi ...............21,

to jest miesigcznie ............... ................... zl.

Jestem Swiadomy odpowiedzialnoSci karnej zazloilenie falsrywego o5wiadczenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 2l czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych osoba korzystaj4ca z dodatku
mieszkaniowego jest obowi4zana przechowywa6 dokumenty, o kt6rych mowa w ust. 13 (tj. dokumenty na kt6rych podstawie
zadeklarowala dochody), przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznania tego dodatku.

(podpis przyjmuj4cego)

* Nale2y poda6 liczbg porz4dkow4 wedlug os6b zamieszczonych przed tabel4
** Nale2y wymieni6 od&ielnie kailde ir6dlo dochodu.

(podpis wnioskodawcy)

4Banasik
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