
Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XLIV/216/10 
Rady Gminy Jakubów 
z dnia 4 października 2010 roku 

 

FORMULARZ INFORMACYJNY DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ  
O UDZIELENIE ULG W SPŁACIE WIERZYTELNOŚCI 

I. DŁUŻNIK  
1) Imię i nazwisko....................................................................................................................... 

2) Data i miejsce urodzenia......................................................................................................... 

3) Nr ewidencyjny (PESEL)....................................................................................................... 

4) Adres zamieszkania................................................................................................................ 

5) Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego........................................................................ 

6) Tytuł prawny do zajmowanego lokalu.................................................................................... 

7) Miejsce pracy.......................................................................................................................... 

8) Wynagrodzenie (renta/emerytura*) netto za okres (za okres 3 miesięcy poprzedzające datę 
złożenia wniosku)  

- miesiąc..................................          kwota.........................................  

- miesiąc..................................          kwota........................................  

- miesiąc .................................          kwota .......................................  

- Razem: ..........................................  

9) Inne dochody (......................................................................................................................)  

 

II. STAN RODZINNY 
1) Współmałżonek imię i nazwisko ........................................................................................... 

2) Nr ewidencyjny (PESEL) ...................................................................................................... 

3) Miejsce pracy ......................................................................................................................... 

4) Wynagrodzenie (renta/emerytura*) netto za (za okres 3 miesięcy poprzedzających 
złożenie wniosku)  

- miesiąc ..................................           kwota ........................................  

- miesiąc ...................................          kwota .........................................  

- miesiąc ....................................         kwota ........................................  

- Razem: ..............................................  

5) Inne dochody (......................................................................................................................)  

 

 

 

 



6) Dzieci:  
- imię……………………            ………………………………………………………………………….. 

           nazwa szkoły lub zakładu pracy 

wynagrodzenie * * ………………………………… 

-- imię……………………            ………………………………………………………………...……….. 
           nazwa szkoły lub zakładu pracy 

wynagrodzenie * * ………………………………… 

- imię……………………            ……………………………………………………………………….…. 
           nazwa szkoły lub zakładu pracy 

wynagrodzenie * * ………………………………… 

- imię……………………            ……………………………………………………………………….…. 
           nazwa szkoły lub zakładu pracy 

wynagrodzenie * * ………………………………… 

- imię……………………            …………………………………………………………………….……. 
           nazwa szkoły lub zakładu pracy 

wynagrodzenie * * ………………………………… 

- ** - kwota netto za okres 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku  

7) Inne osoby zamieszkujące w/w lokal mieszkalny i prowadzące wspólne gospodarstwo 
domowe z wnioskodawcą:  

- imię i nazwisko ........................................... miejsce pracy ............................................ 
wynagrodzenie ...................................... ….. 

- imię i nazwisko ........................................... miejsce pracy ............................................ 
wynagrodzenie ...................................... ….. 

 

III. DOCHODY  
1) Łączny dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego .......................................... 

2) Średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ............................................... 

  

IV. WYDATKI 
1) ................................................................................................................................................ 

2) ................................................................................................................................................ 

3) ................................................................................................................................................ 

 ZAŁĄCZNIKI 
Proszę o dołączenie dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia ujętego 
w formularzu.  

 

Niniejsze dane potwierdzam własnoręcznym podpisem, uprzedzony 
o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 KK.  

Dnia .........................................  
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