
Załącznik nr 2 do uchwały
Rady Miasta Legionowo nr XXX/453/2021
 z dnia 26 maja 2021 r. 
w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 
o dochodach gospodarstwa domowego

Legionowo 
(data)

Imię i nazwisko wnioskodawcy

Adres zamieszkania

Deklaracja wysokości dochodów

za okres 

(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób oraz,
że  w  wskazanym  wyżej  okresie  dochody  moje  i  wymienionych  niżej  osób
wchodzących w skład mojego gospodarstwa domowego wyniosły:

Dane wnioskodawcy:

Imię i nazwisko 

Data urodzenia 

Miejsce pracy lub nauki 

Źródła dochodu 

Wysokość dochodu w zł 

Dane pozostałych osób wchodzących w skład gospodarstw domowego

Imię i nazwisko 

Stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

Data urodzenia 

Miejsce pracy lub nauki 

Źródła dochodu 



Wysokość dochodu w zł 

Imię i nazwisko 

Stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

Data urodzenia 

Miejsce pracy lub nauki 

Źródła dochodu 

Wysokość dochodu w zł 

Imię i nazwisko 

Stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

Data urodzenia 

Miejsce pracy lub nauki 

Źródła dochodu 

Wysokość dochodu w zł 

Imię i nazwisko 

Stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

Data urodzenia 

Miejsce pracy lub nauki 

Źródła dochodu 



Wysokość dochodu w zł 

Imię i nazwisko 

Stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

Data urodzenia 

Miejsce pracy lub nauki 

Źródła dochodu 

Wysokość dochodu w zł 

Imię i nazwisko 

Stopień pokrewieństwa z wnioskodawcą 

Data urodzenia 

Miejsce pracy lub nauki 

Źródła dochodu 

Wysokość dochodu w zł 

Razem dochody gospodarstwa domowego wynoszą  zł

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi  zł 

to jest miesięcznie  zł.

Podpis wnioskodawcy

Podpis przyjmującego
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