OŚWIADCZENIE

STRONY
Załącznik Nr 2

Pan /i/ ......................................................................................................................................................... ..
Zam. .............................................................................................................................................................
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art.233 §1Kodeksu Karnego:
Kto składając zeznania mające służyc za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę podlega karze
pozbawienia wolnosci do lat 3, oraz uprzedzony o treści art.75 i 83 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego ustawy z dnia 14 czerwca 1960r / tekst jednolity z 2000r. Dz.U.00.98.1071
z późn. zmianami/, zeznaję :
że nie jestem wykluczony /a/ ze spółdzielni jako członek i nie mam orzeczonego prawomocnego
wyroku o eksmisji z zajmowanego mieszkania. Zostałem /am/ również poinformowany /a / o tym, że
w przypadku podania nieprawdziwych danych w deklaracji lub wniosku, w następstwie których
zostałby wypłacony dodatek mieszkaniowy w nadmiernej wysokosci będę zobowiązany do zwrotu
nienależnie pobranych, wypłaconych kwot w podwójnej wysokosci wraz z odsetkami i kosztami
egzekucyjnymi.
Ponadto świadomy praw wynikających z art. 10 § 1 KPA tj. czynnego udziału w toczącym się
postępowaniu administracyjnym dot. mojego wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
o ś w i a d c z a m , że zapoznałem się że zapoznałem /łam/ się z materiałami i dowodami zgromadzonymi
w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego.
Po zapoznaniu się z aktami sprawy / nie wnoszę zastrzeżeń /* / wnoszę zastrzeżenia/ :

Ponadto:............................................................................................................................ ......................................................
....................................................................................................................................................... ..................................................
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
................................................................................................................................................................ .........................................
.........................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................
............................................................................................................................. ............................................................................

.....................................................................................................................................................................................
Na życzenie wnioskodawcy naliczony dodatek może być w całości przekazywany na rzecz zarządcy domu
( łącznie z przysługującym ryczałtem za brak w lokalu centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody i gazu
przewodowego)

Czy przekazywać całość dodatku zarządcy

 tak

 nie

□

niezależnie od wysokości naliczonego dodatku,
□ tylko wówczas, gdy kwota naliczonego dodatku nie przekracza opłat uiszczanych zarządcy.

........................................................................................

czytelny podpis zeznającego

Niniejsze zeznanie zostało

…………………………………………………………..

złożone w obecności :

seria i numer dowodu osobistego
…………….………………………………..……..
data wydania dow. osobistego

……………………………………..
/ podpis przyjmującego zeznanie /

…………………………………………………..…….

Przemyśl, dnia ……………………….

wydany przez
Załącznik Nr 3

Imię i nazwisko wnioskodawcy: ...................................................................................
Adres: ...........................................................................................................................
powierzchnia użytkowa mieszkania .......................................m2
Bez wod. i kan
Tylko woda i kan.
WC samodz. w lokalu
WC samodz. na tej samej kond. lub półpiętrze
WC wspólne na tej samej kond. lub półpiętrze
WC samodz. na innej kond.
WC wspólne na innej kond.
WC sucha samodz. na tej samej kond. lub półpiętrze
WC sucha wspólne na tej samej kond. lub półpiętrze
WC sucha samodz. na innej kond.
WC sucha wspólne na innej kond.
WC poza budynkiem
Łazienka w lokalu
Łazienka wsp. lub poza lokalem
Gaz przewodowy
CO
CCW
Orzeczenie o rozbiórce
W planie remont ( z wykwaterowaniem)
Orzeczenie o niemieszkalności
Remont bez wykwaterowania
Ciemna kuchnia
Suterena
Parter
I piętro
II piętro do 3 mb wysokości mieszkania
II piętro powyżej 3 mb wysokości mieszkania
III piętro do 3mb wysokości mieszkania
III piętro powyżej 3 mb wysokości mieszkania
IV piętro do 3 mb wysokości mieszkania
IV piętro powyżej 3 mb wysokości mieszkania
V i następne piętra bez windy
strefa miejska
strefa peryferyjna

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

-20%
0%
30%
25%
20%
20%
15%
-5%
-10%
-10%
-15%
-20%
30%
25%
30%
30%
20%
-20%
-15%
-10%
-10%
-5%
-10%
0%
15%
10%
0%
5%
-5%
0%
-5%
-5%
0%
-10%

Potwierdza zarządca budynku
*Wypełnia Urząd

(pow. uż.)

x (stawka bazowa)

x (współczynnik)

Czynsz liczony wg. Stawki bazowej
Zimna woda + odpr. nieczystości płynnych
Wywóz nieczystości stałych
Wydatki liczone wg. stawki bazowej

.................................................
podpis wnioskodawcy
*

w kratkach oznaczonych gwiazdką zaznaczyć w odpowiednim miejscu znak “X”

=
zł
zł
zł
zł

