Załącznik nr 3 do wniosku

Kryteria oceny punktowej:

Lp.

Kryterium

Opis

Osoba wchodząca w skład
gospodarstwa domowego która
posiada wkład oszczędnościowy,
gromadzony na rachunku
Wkład
1.
bankowym na cele mieszkaniowe,
oszczędnościowy
którego imienny dowód stanowi
książeczka mieszkaniowa
wystawiona do dnia 23
października 1990 r.
Osoba wchodząca w skład
gospodarstwa domowego jest
najemcą lokalu wchodzącego w
skład mieszkaniowego zasobu
Zwolnienie
gminy nieposiadającym
2.
lokalu
zadłużenia, która zobowiązuje się
komunalnego
do rozwiązania umowy najmu i
opróżnienia tego lokalu w terminie
miesiąca od dnia zawarcia umowy
najmu mieszkania przez
wnioskodawcę
Osoby,
które
rozliczają podatek
Wskazanie Gminy
dochodowy (PIT) w Urzędzie
jako miejsca
zamieszkania
3.
Skarbowym w Giżycku i jako
w zeznaniu
miejsce zamieszkania wskazują
rocznym PIT
Wydminy
Osoba, która zmienia miejsce
Wskazanie
zamieszkania w celu podjęcia
Gminy jako
4.
pracy lub nauki na terenie Gminy
miejsca pracy lub
Wydminy
nauki

5.

Oświadczenie o
braku tytułu
prawnego do
mieszkalnego

Żadna osoba wchodząca w skład
gospodarstwa domowego nie była
i nie jest właścicielem budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
lub lokalu mieszkalnego oraz nie
przysługiwało i nie przysługuje jej
spółdzielcze własnościowe prawo
do lokalu, którego przedmiotem
był lub jest lokal mieszkalny lub
dom jednorodzinny oraz nie jest
właścicielem lub
współwłaścicielem budynku,
jeżeli jego udział w przypadku
zniesienia współwłasności
obejmowałby co najmniej jeden
lokal mieszkalny.

Punktacja

Uwagi

10

Wymaga załączenia
kopii książeczki
mieszkaniowej/
oryginał do wglądu

10

Wymaga załączenia
zobowiązania
o rozwiązaniu umowy
najmu lokalu
komunalnego
i opróżnienia tego
lokalu w terminie
miesiąca od dnia
zawarcia umowy
najmu mieszkania
przez najemcę

8

Wymaga załączenia
zeznania
podatkowego za
ubiegły rok

8

Zaświadczenie/
oświadczenie

5

Wymaga załączenia
oświadczenia
o nieposiadaniu
tytułu prawnego do
budynku
mieszkalnego
jednorodzinnego lub
lokalu mieszkalnego

Oświadczenie
Wnioskodawcy
o spełnieniu
kryterium
TAK/NIE1

1

Osoba do 16 roku życia
wchodząca w skład gospodarstwa
domowego legitymuje się
orzeczeniem o
niepełnosprawności określonym w
ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z
2021 r. poz. 573 ze zm.)
6.

7.

Niepełnospra wność

Wiek osób
wchodzących w
skład
gospodarstwa
domowego

Osoba powyżej 16 roku życia
wchodząca w skład gospodarstwa
domowego legitymuje się
orzeczeniem o znacznym lub
umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności określonym w
ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z
2021 r. poz. 573 ze zm.)

W gospodarstwie domowym są
dzieci.

5

5

Wymaga załączenia
orzeczenia
o niepełnosprawności
określonego
w ustawie z dnia 27
sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji
zawodowej
i społecznej oraz
zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2021 r. poz.
573 z późn. zm.)

2
na każde
dziecko

Załączniki2:
1. .......................................................................................................
2. .......................................................................................................
3. ......................................................................................................
4. .......................................................................................................
5. .......................................................................................................
6. .......................................................................................................
7. ....................................................................................................…

........................................................................
(podpis wnioskodawcy)

1 Wpisać właściwe Tak lub Nie
2 Należy wymienić i załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie danego kryterium.
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