Stan Nowy Jork

Program pomocy w opłacaniu rachunków za wodę
dla gospodarstw domowych o niskich dochodach
Informacje dla składających wnioski – Lista kontrolna dokumentów
Program pomocy w opłacaniu rachunków za wodę dla gospodarstw domowych o niskich dochodach
(Low Income Household Water Assistance Program, LIHWAP) może pomóc w opłaceniu zaległych
rachunków za wodę i ścieki.

Tożsamość
Główna osoba składająca wniosek musi przedstawić przynajmniej jeden z poniższych dokumentów:
• Prawo jazdy
• Dokument identyfikacyjny ze zdjęciem
• Paszport USA lub świadectwo naturalizacji
LUB przedstawić dwa spośród poniższych dokumentów:
•
•
•

Akt urodzenia lub świadectwo chrztu
Numer ubezpieczenia społecznego
Oświadczenie innej osoby

Miejsce zamieszkania (Obecne miejsce zamieszkania)
Należy dostarczyć jeden lub więcej z poniższych dokumentów:
• Aktualne potwierdzenie zapłaty czynszu z nazwiskiem i adresem
• Kopia umowy najmu z adresem
• Rachunek za wodę, ścieki lub podatek
• Rachunek za media
• Książeczki / potwierdzenia spłaty kredytu hipotecznego z adresem
• Polisa ubezpieczeniowa właściciela domu
• Akt notarialny

Relacje z dostawcą usług zaopatrzenia w wodę pitną i/lub odprowadzanie
ścieków
Osoba składająca wniosek musi być zarejestrowanym klientem dostawcy usług dostarczania wody pitnej
i/lub odprowadzania ścieków oraz przedłożyć jeden z następujących dokumentów:
•
•

Bieżący rachunek za dostarczanie wody pitnej i/lub odprowadzanie ścieków albo
Bieżąca deklaracja podatkowa wskazująca opłaty za usługi dostarczania wody pitnej i/lub
odprowadzania ścieków.

Dochód
Główna osoba składająca wniosek musi przedstawić dowód uzyskiwanych dochodów lub dochodów
niepochodzących z pracy zarobkowej, w tym, m.in.:
• Odcinki wypłat z ostatnich czterech tygodni
• W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub uzyskiwania dochodów z
wynajmu, dokumentacja biznesowa za ostatnie trzy miesiące
• Alimenty na dzieci lub alimenty na małżonka
• Książeczka bankowa/wyciąg z dywidend lub odsetek
• Oświadczenie współlokatora/lokatora
• Kopia pisma z decyzją o przyznaniu lub ostatni czek:
• Ubezpieczenie społeczne / Zapomoga uzupełniająca (Supplemental Security Income, SSI) /
Dochód z tytułu niepełnosprawności w ramach ubezpieczenia społecznego (SSD)
• Świadczenia kombatanckie
• Emerytura
• Odszkodowanie pracownicze/Świadczenia z tytułu niepełnosprawności
• Weryfikacja wysokości zasiłku dla bezrobotnych
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