Wniosek o kartę paliwową/tranzytową
Ulga transportowa Chicago 2022

Chicago Moves to program pomocy finansowej mający na celu zapewnienie ulgi finansowej mieszkańcom Chicago zmagającym się z
wydatkami na transport.
Zgłaszając się do tego programu, masz możliwość otrzymania przedpłaconej karty paliwowej o wartości
150 dolarów lub karty tranzytowej o wartości 50 dolarów. Wnioski do Chicago Moves można składać od 27
kwietnia 2022 roku, a karty będą dystrybuowane co miesiąc od maja do września.
Terminy każdej loterii będą przypadać na 1. dzień miesiąca od maja do września. Jeśli nie zostaniesz
wybrany(-a) w miesiącu, w którym aplikowałeś(-aś), zostaniesz automatycznie zapisany(-a) do
loterii na kolejny miesiąc.
Aby się kwalifikować, kandydaci muszą:
 Być mieszkańcami Chicago
 Mieć co najmniej 18 lat
 Mieć aktualną i ważną naklejkę miejską
z prawidłowymi danymi pocztowymi dla
swojego pojazdu (wymagana tylko w
przypadku osób ubiegających się o kartę
paliwową)
 Mieć dochód gospodarstwa domowego równy
lub niższy od mediany dochodu dla obszaru
Chicago

Jak złożyć wniosek?
 Online pod adresem Chicago.Gov/ChicagoMoves
(Preferowane)
 Osobiście w Bibliotece Publicznej
Chicago (Chicago Public Library)
 Wysłać kompletny wniosek na poniższy adres:
Dept. Of Finance
121 N. Lasalle St. , Floor 7
Chicago IL, 60602
UWAGA: list musi mieć znaczek, a jego dostarczenie NIE jest gwarantowane, list
musi zostać ODEBRANY przez Departament Finansów przed upływem terminu.

Aktualne imię i nazwisko oraz informacje o głównym miejscu zamieszkania:
*Imię:

*Nazwisko:

*Data urodzenia:

*Adres:

*Adres 2:

*Miasto, stan:

*Adres e-mail:

*Kod pocztowy:

Adres e-mail wymagany: Wnioskodawcy wybrani do otrzymania karty zostaną powiadomieni wyłącznie za
pośrednictwem poczty e-mail. Jeśli nie podasz adresu e-mail, nie zostaniesz wpisany(-a) do loterii.

Informacje dot. gospodarstwa domowego:
*Wielkość gospodarstwa domowego:

*Dokument potwierdzający wysokość
dochodów gospodarstwa domowego:

Szczegóły dot. pomocy:
(Zdecydowanie zachęcamy do wybrania opcji wysyłki karty)

* Ubiegam się o (zaznaczyć jedną opcję) : kartę paliwową ☐ lub kartę tranzytową ☐
* Wolę, aby moja karta została (zaznaczyć jedną opcję): wysłana do mnie ☐ lub odebrana w ratuszu ☐
(poniższe pola należy wypełnić tylko w przypadku ubiegania się o kartę paliwową)

Numer naklejki miejskiej:
Numer telefonu:
Oświadczenia:
* Oświadczam, że mam co najmniej 18 lat w dniu przesłania tego wniosku.

☐(Zaznacz tutaj)
* Wyraźnie zatwierdzam i potwierdzam dokładność dochodów mojego gospodarstwa domowego, wielkości mojego gospodarstwa domowego,
podstawowego adresu zamieszkania, numeru naklejki miejskiej (jeśli podano) oraz mój wiek w dniu złożenia niniejszego wniosku.

☐(Zaznacz tutaj)
* Poświadczam, że informacje te są prawdziwe, dokładne i kompletne, oraz rozumiem, że jakiekolwiek fałszowanie, pominięcie lub zatajenie istotnych
faktów może narazić mnie na odpowiedzialność administracyjną, cywilną lub karną.

☐(Zaznacz tutaj)
* Osoba niżej podpisana rozumie, że składanie fałszywych oświadczeń w niniejszym dokumencie stanowi oszustwo. Fałszywe,
wprowadzające w błąd lub niekompletne informacje mogą skutkować zakończeniem i wymaganą spłatą wszelkich świadczeń
otrzymanych za pośrednictwem programu Chicago Moves.
Imię i nazwisko wnioskodawcy drukowanymi literami

Podpis wnioskodawcy

Data

