
UCHWAŁA NR XXXI/332/21 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 28 września 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/292/21 Rady Gminy Krupski Młyn z 29 czerwca 2021 roku 
w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji 

o dochodach gospodarstwa domowego

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 7 ust. 1e 
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2133 z późn. zm) Rada Gminy 
 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXX/292/21 z dnia 
29 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzorów 
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa 
domowego wprowadzić następującą zmianę: 

a) zmienić wzór deklaracji o dochodach 
gospodarstwa domowego stanowiącej załącznik 
do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się 
Wójtowi Gminy Krupski Młyn. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Artur Dawydzik 
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                                                                                            Załącznik do uchwały Nr XXXI/332/21 
                     Rady Gminy w Krupskim Młynie 

                                                                                                                                                z dnia 28 września 2021 r.                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

            DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 

.............................................................. .................................................... 
(imię i nazwisko składającego deklarację) (miejscowość i data) 

             …........................................................... 

             …........................................................... 
         (dokładny adres zamieszkania) 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 

za okres ............................................................................................................................................. 
                  (pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku) 

                      Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 

L.p. Imię i 
nazwisko 

Data urodzenia Stopień pokrewieństwa 

1   WNIOSKODAWCA 

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

          Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły: 
L.p. Miejsce pracy lub nauki* Źródło dochodu* Wysokość dochodu w 

zł 

1  

 

  

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

Razem dochody członków gospodarstwa domowego  

          Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi:………………...zł,   to jest miesięcznie……………………….zł. 

          Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty na których podstawie zadeklarowałem(am)  

          dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat. 

       ………………………………………………   ………………………………………………….. 

                           (podpis przyjmującego)                                                                       (  podpis składającego deklarację ) 
 

Objaśnienia: 
* Wymienić oddzielnie każde miejsce pracy i źródło dochodu.      
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