DM ......../911/…../.........../............../
WNIOSEK
o przyznanie dodatku mieszkaniowego

1. Wnioskodawca........................................................................................................................
(imię i nazwisko, data urodzenia)

2. Adres zamieszkania.................................................................................................................
3. Nazwa i siedziba zarządcy domu............................................................................................
Kondygnacja – parter ................. piętro
4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:
a. najem .................................................................................................... 
b. podnajem .............................................................................................. 
c. spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe) ............ 
d. własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej .................................... 
e. własność innego lokalu mieszkalnego .................................................. 
f. własność domu jednorodzinnego .......................................................... 
g. własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal ............. 
h. inny tytuł prawny .................................................................................. 
i. bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie
przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego .............................



5. Powierzchnia użytkowa lokalu (łączna) .......................... w tym:

– łączna powierzchnia pokoi i kuchni*).......................................................................
– powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę w przypadku najmu lub podnajmu
części lokalu ....................................................................
6. Liczba osób w gospodarstwie domowym ...........................w tym niepełnosprawnych:
a. poruszających się na wózku.....................................
b. innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju...............

7. Sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie – a) jest b) brak**)
8. Sposób ogrzewania wody: centralnie ciepła woda – a) jest b) brak**)
9. Instalacja gazu przewodowego
– a) jest b) brak**)
10. Razem dochody gospodarstwa domowego(według deklaracji) .............................................
11. Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc:***) ..........................................
z uwzględnieniem czynszu.................wod- kan…….......śmieci................inne……….........
12. Czy występuje zaległość za zajmowany lokal :TAK ** lub NIE** –kwota zaległ..: ...........
13. Czy pokrywana była różnica pomiędzy wydatkami na mieszkanie a przyznanym
dodatkiem mieszkaniowym: TAK** lub NIE**,
14. Czy wcześniej korzystano z dodatku mieszkaniowego, TAK** lub NIE**
okres otrzymania poprzedniego dodatku: ..............................................................................
Potwierdza zarządca domu pkt. 2-5, 7-9, 11-14 ........................................................................
(pieczątka, podpis zarządcy)

......................................................................................................................................................
adres lub Nr konta bankowego zarządcy

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

........................................
(podpis przyjmującego)

Przemyśl, dnia .............................................
*)

w przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30% ale nie o więcej niż 50% pod warunkiem,
że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%
**)
niepotrzebne skreślić
***) miesiąc w którym składany jest wniosek
Zgodnie z art. 23-26 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ?Dz.U.2002.101.926. tekst
jednolity/ wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

UWAGA :
Do wniosku należy dołączyć ponadto:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

kserokopia rozliczenia czynszu z wyszczególnieniem jego składników (komputerowy wydruk czynszu)
kserokopia rachunku za energię elektryczną dotyczącego ostatniego okresu rozliczeniowego( tylko
w przypadku braku – c.o., ccw, gazu przewodowego),
rozliczenie zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania za ostatni okres ( półroczny lub roczny),
zaświadczenie z Izby Skarbowej o wysokości dochodów z działalności gospodarczej za ostatnie trzy
miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku (dot. wszystkich pełnoletnich członków rodziny
prowadzących działalność gospodarczą),
zaświadczenie o wysokosci osiągniętych dochodów z gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy właściwego
dla miejsca położenia nieruchomosci,
zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokosci zasiłku lub jego braku - na każdą osobę wspólnie
zamieszkałą w gospodarstwie domowym, uprawnioną- bądź nie- do jego otrzymywania,
kserokopia odcinków renty badz emerytury z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku oraz ostatnia decyzja potwierdzajaca otrzymywane świadczenia,
decyzja o przyznaniu alimentów lub wyrok sądu oraz odcinki potwierdzające otrzymywane świadczenia
w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
kserokopia umowy najmu zajmowanego lokalu mieszkalnego, przydziału lokalu bądź akt notarialny
/oryginał umowy do wglądu /,
zaświadczenie o wysokosci otrzymanych stypendiów potwierdzające otrzymywane świadczenia w okresie
trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
zaświadczenie o wysokosci zasiłków wychowawczych, macierzyńskich, dodatków dla rodzin zastępczych
potwierdzające otrzymywane świadczenia w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku,
zaświadczenie z nadzoru budowlanego o powierzchni użytkowej domu jednorodzinnego / tylko dla
właścicieli domków jednorodzinnych/,
zaświadczenie o wysokosci uzyskanych dywidend osiągniętych z tytułu przynależności do spółdzielni,
spółek lub innych periodycznie otrzymywanych świadczeń uzyskanych w okresie trzech miesięcy
poprzedzających miesiac złożenia wniosku,
zaświadczenie o uzyskanych dochodach z tytułu wykonywania wolnych zawodów lub praw autorskich,
zaświadczenie z tytułu świadczeń za rozłąke i innych świadczeń wypłacanych załogom pływającym
potwierdzające otrzymywane świadczenia w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia
wniosku.
Art. 233 §1 Kodeksu Karnego: Kto składajac zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy zeznaje nieprawdę podlega karze pozbawienia wolności
do lat 3.

Do dochodów zalicza się dochody z tytułu:
1. pracy, działalności gospodarczej, umów zlecenia i o dzieło,
2. zasiłków, rodzinnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych i dodatków pielęgnacyjnych,
3. świadczeń otrzymanych z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego służby wojskowej
lub zastępczej,
4. środków za rozłąkę,
5. świadczeń wypłacanych załogom pływającym,
6. świadczeń z pomocy społecznej,
7. prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalane z zastosowaniem hektarów przeliczeniowych według zasad
określonych w przepisach o podatku rolnym,
8. alimentów, stypendiów, emerytur i rent w tym rent zagranicznych,
9. dywidend i innych periodycznie uzyskiwanych dochodów, zwłaszcza z najmu lub dzierżawy,
praw autorskich, lub wykonywania wolnych zawodów,
10. oszacowane przez wnioskodawcę dochody z ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej,
11. z tytułu sprzedaży nieruchomości oraz wszelkie darowizny.
12. z tytułu wykonywanych prac dorywczych, pracy za granicą na umowę lub „na czarno”.
13. z tytułu rozliczeń za media - woda, centralne ogrzewanie, śmieci i inne.

