Lista załączników do wniosku o przydział mieszkania w ramach Stalowowolskiego
Programu Budownictwa Wielorodzinnego „Z Perspektywą w Stalowej Woli”
(Jeżeli dotyczy - właściwe podkreślić)
1) Kserokopia dowodu osobistego
2) Kserokopia dowodu osobistego współmałżonka
3) Kopia skróconego aktu urodzenia dla każdego dziecka pozostającego w
gospodarstwie domowym Wnioskodawcy oraz współmałżonka
4) Zaświadczenie/Zaświadczenia o wysokości zarobków z zakładu pracy według wzoru
MZB obowiązującego dla programu „Z Perspektywą W Stalowej Woli”.
W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej wymagane jest
dołączenie Zaświadczenia o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej, NIP,
Regon, zaświadczanie o niezaleganiu ze składkami ZUS, zaświadczenie z Urzędu
Skarbowego o niezaleganiu z podatkami oraz formularz PIT złożony za ubiegły rok
kalendarzowy.
5) Zaświadczenia oraz inne dokumenty potwierdzające pozostałe źródła dochodu w
tym dodatkowe umowy o prace, umowy zlecenia, umowy o dzieło, dodatkowa
działalność gospodarcza, świadczenia rodzinne, alimenty, zasiłki, 500+ etc dla
Wnioskodawcy oraz współmałżonka. Wymienione zaświadczenia i dokumenty muszą
zostać dostarczone w oryginale z następującymi informacjami: okres obowiązywania,
wysokość miesięcznych dochodów netto oraz pełne dane kontaktowe pracodawcy
lub instytucji wydającej decyzję. W przypadku prowadzenia własnej działalności
gospodarczej wymagane jest dołączenie Zaświadczenia o Wpisie do Ewidencji
Działalności Gospodarczej, NIP, Regon oraz odpowiedni formularz PIT złożony za
ubiegły rok kalendarzowy.
6) Zaświadczenie o miejscu zameldowania dla Wnioskodawcy oraz współmałżonka.
7) Oświadczenie o okresie stałego zameldowania na terenie Gminy Stalowa Wola dla
Wnioskodawcy oraz współmałżonka.
8) Wspólne oświadczenie Wnioskującego oraz współmałżonka o zobowiązaniach
wynikających z zawartych umów z operatorami usług telefonicznych, telewizyjnych,
internetowych oraz innych.
9) Dokumenty dotyczące posiadania bieżącego zobowiązania kredytowego przez
Wnioskodawcę oraz współmałżonka, zawierające następujące informacje: cel
zobowiązania, kwota kredytu, okres spłaty, oprocentowanie oraz miesięczne
obciążenie wynikające z tego zobowiązania. W przypadku braku odpowiedniej
dokumentacji
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10) Dokumenty dotyczące bieżącego zadłużenia przeterminowanego posiadanego przez
Wnioskodawcę oraz współmałżonka, zawierające następujące informacje: z jakiego
tytułu wystąpiło zadłużenie, aktualny status zadłużenia, kwotę zadłużenia oraz
miesięczne obciążenie z niego wynikające. W przypadku braku odpowiedniej
dokumentacji zaświadczenie od wierzyciela lub instytucji obsługującej zadłużenie
zawierające wymienione wyżej informacje.

Stalowa Wola dnia...............................
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Czytelny podpis osoby składającej wniosek
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