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Wniosek wypełniaj WIELKIMI LITERAMI _ ułatwi to sprawdzenie wniosku. Pola wyboru zaznaczaj

V lub X.
W polu,,organ prowadzący postępowanie w sprawie przyznania dodatku osłonowego" wpisz nazwę
organu (o ile nie zostałjuZ wpisany), który będzie rozpatrywał wniosek o wypłatę dodatku osłonowego.
Może to być wójt, burmistrz 1ub prezydent miasta, Informację tę możesz potwierdzić w swoim urzędzie

gminy.

cz.lPKT l
DAN|i wNlosKoDAwc},
Jako wnioskodawca reprezentujesz swoje gospodarstwo domowe - wpisz swoje dane. Dane pozostałych
człoŃów gospodarstwa domowego (w przypadku gospodarstwa wieloosobowego) trzeba będzie wpisać

rł dalszej części u niosku.
Serię i numer dokumentu należy wpisać tylko wtedy, gdy nie posiadasz numeru PESEL.

ADRE§ l\tIE.lSCA ZA
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E'szKAN|.Ą

Podaj aktualny adres, pod którym mieszkasz.

W części 06 i O7 fiożesz wpisać swój numel telefonu i adres e-mail. Podając swój adres e-mail
o]rlzymasz z gminy wiadorność z informacją o przyznaniu dodatku osłonowego. Jeślinie rvpiszesz
adresu pocźy eIektronicmej, informację o przyznaniu dodatku odbierzesz w swojej gminie,

cz. l PKT
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(]Zł-oNKórv cospoołn§TwA DoNtowEGo

W tym mie|scu deklarujesz, czy twoje gospodarstwo domowe prowadzisz samodzielnie (gospodarstwo
domowe jednoosobowe) czy wspólnie z innymi osobami (gospodarstwo wieloosobowe),

Jeżeli twoje gospodarstwo domowe jest wieloosobowe, oprócz zaznaczenia opcji "wieloosobowe",
wpisz również liczbę członków twojego gospodarstwa domowego (wliczając siebie).
Jeżeli składasz wniosek w forrnie papierowej i zabrakło miejsca na wpisanie wszystkich członków
twojego gospodarstwa domowego (twoje gospodarstwo domowe składa się z więcej niż 7 osób),
wydrukuj lub poproś pracownika gminy o dodatkową stronę wniosku w celu wpisania pozostałych
członków gospodarstwa domowego,

cz, l PKT
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lNFoRMAcJA D(),1,YcZĄcA ŹnÓotł, oGRZIWANrA NA PAL|Wo s],^ŁE
Zaznaczając opcję "Potwierdzam" deklarujesz, że:

o

głównym źródłem ogrzewania twojego gospodarstwa domowego jest jedno z wymienionych
źródełciepła na paliwo stałe;

.

to żlódło o}rzewania zostało wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Spełniając obydwa powyXze
wysokości.

Ęteria możesz uzyskać dodatek

osłonowy w podv,ryższonej o

25o/o

Zaznaczając opĄę "Zaprzeczam" deklarujesz, że ubiegasz się o dodatek osłonowy w podstawowe.j
wysokości, tj. 400-1 150 zł w zależnośclod wielkościgospodarstwa domowego.

CZ. I PKT
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oRcAN-, Do KTóREGo oPLAcANE BYŁY SKr,,ĄDKI N,Ą LiBEzPlECZENIE
ZDRowoTNE ZA cl§BIE I czŁo§*KÓlv TWoJDGo GosPoDARsTwA DoN,lowEco
Jeżeli składasz wniosek w okresie 'l stycmia2022 r. do 31 lipca2022 r., w polu,,data" wptsz rok 2020.
Jeżeli składasz wniosek po 3 1 1ipca 2022 t., wpisz rok2021.

Zaznacz również organ, do którego są odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne za Ciebie
i członków Twojego gospodarstwa domowego.

Można zaznaczyć więcej niżjedną opcję,
C7,-

l PKT

D.ĄNE

PPKT
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DOTYCZĄCE DOCHODÓW CZŁONKÓW COSPODARSTWA DO§iOWEGO
5.

]

Jeże|i Ty lub członek Twojego gospodarstwa domowego płacicie alimenty, należy wpisać ich łączną
kwotę w danym roku kalendarzowym.

Należy wskazać rok kalendarzowy taki jak wskazano w CzęściI w punkcie 4 wniosku (dotyczącego
organu, do którego opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne).

PPKT 5.2
Zaznaczając opcję "TAK" potwierdzasz, że Ty lub członkowie Twojego gospodarstwa domowego
osiągnęliście dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
W takim wypadku konieczne będzie wypełnienie Części lIl wniosku, Częśćta znajduje się na kolejnych
stronach wniosku i zawiera szczegółowe wyjaśnienia dot. rodzajów dochodów niepodlegających
opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

§e§§*,:11l

.§§§§§

W tej częścipotwierdzasz, że występujesz z wnioskiem o przyznanie dodatku osłonowego oruz że
wszystkie podane przez Ciebie we wniosku dane są zgodlre z prawdą.

UWAGA; Za ńożenie fałszywego oświadczenia grozi Ci odpowiedzialnośó karna!

CzęśćITI należy wypełnić tylko Medy, gdy w CzęściI w punkcie 5.2 w pytaniu pielwszym zazlaczone
Zostało pole

"TAK".

Do dochodów niepodlegających opodatkowaniu zalicza si,ę np. świadczenie rodzicielskie, alimenty na
rzecz dzieci, stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu
Pracy. Szczegółowa lista dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób
ftzycznych znajduje się w dalszej częściwniosku.

DANE

(--ZŁoNKA

oŚwlADcZENtE

GoSPoD,ĄRsTw;\ DONloWE6o,

KTóREco

DoTYCZY

Jeżeli taką formę dochodu uzyskało kilkrr członków Twojego gospodarstwa donrowego, należy
wypełnić oddzielne oświadczenie dla kżdej z tych osób.
Wpisz łączny dochód uzyskany przez członka gospodarstwa domowego wskazanego \,,/yżej. W dalszej
częściwskaż tytuły, z jakich uzyskano dochody. Możliwe tytuły osiągania dochodów znajdziesz
w przypisie nr 2.

NaleĄ wskazać rok kalendarzowy

taki jak wskazano w CzęściI w punkcie 4 wniosku (dotyczącego

organu, do którego opłacane były składki na ubezpieczenie zdrowotne).

oŚWIADCZENtE wNlosKoDAwCY

o WlEt,KośclGosPoDARSTwA RoLNEco

.Il]co [,tjB CZł,oNK,Ą GosPoDARSTWA DoivlowEGcJ wNlosKoDAWCY,
lYYR,ĄŻoN |iJ w HIiK,l,AR.ĄcH PRz§ LICZENtOlvYcH oc ó LN E.l Po

\\, 1[

RZcH

N

l

Dla każdego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy posiadającego gospodarstwo lolne
wypełnij odrębne oświadczenie.

