OŚWIADCZENIE O KORZYSTANIU Z WŁASNEGO SAMOCHODU
UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKU
WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE
Ja, niżej podpisany/a:
DANE UCZESTNIKA
Imię (imiona):
Nazwisko:
PESEL:
DANE KONTAKTOWE1
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Ulica:
Nr budynku:

Nr lokalu:

Uprzedzony/-a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 i 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997
roku Kodeksu Karnego za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy
niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy i moim
aktualnym statusem prawnym
Oświadczam, iż dojeżdżałem/-am samochodem prywatnym z uwagi na brak możliwości
skorzystania ze środków komunikacji publicznej:
marka:
numer rejestracyjny:
Poniosłem/am koszty dojazdu z miejsca zamieszkania, tj:
Ulica:
Nr budynku:

Nr lokalu:

Miejscowość:
Kod pocztowy:

1

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa
z zamiarem stałego pobytu
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do miejsca odbywania zajęć (szkolenia), tj.:
Ulica:
Nr budynku:

Nr lokalu:

Miejscowość:
Kod pocztowy:
Proszę o wskazanie przyczyny uniemożliwiającej korzystanie ze środków komunikacji
publicznej:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
OŚWIADCZAM, IŻ (*zakreślić właściwe)
Poniosłem/-am koszty wyższe lub równe cenie biletu najtańszego środka
komunikacji publicznej na danej trasie. W związku z powyższym wnoszę o zwrot
kosztów dojazdu do wysokości ceny najtańszego biletu środkami komunikacji
publicznej na w/w trasie, zgodnie z przedłożonymi przeze mnie
zaświadczeniami wskazującymi przynajmniej: określenie przewoźnika
obsługującego daną trasę, trasę przejazdu, koszt przejazdu w jedną stronę
oraz pieczęć przewoźnika oraz podpis wystawiającego.
Poniosłem/-am koszty niższe aniżeli cena biletu najtańszego środka
transportu publicznego tj.:

*

*

____________________
(wpisać koszt dojazdu)

OŚWIADCZAM, ŻE WW. DANE SĄ ZGODNE Z PRAWDĄ ORAZ DOŁĄCZAM:
1

Zaświadczenie przewoźnika

TAK

*

NIE

*

2

Kserokopia prawa jazdy

TAK

*

NIE

*

3

Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu

TAK

*

NIE

*

4

Umowa użyczenia samochodu – jeśli właścicielem/współwłaścicielem
samochodu nie jest Uczestnik/Uczestniczka Projektu

TAK

*

NIE

*

________________
MIEJSCOWOŚĆ I DATA

____________________
CZYTELNY PODPIS
UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU
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