WNIOSEK
o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1.

Wnioskodawca: ......................………….................…..............................….…………..........……….....................
imię, nazwisko i numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy w przypadku braku
numeru PESEL

2.

Adres zamieszkania wnioskodawcy: ..................…..................……………………………................…………..........
Numer telefonu1 ……………………………………………………………………………………………………….…......…...............

3.

Wskazanie nazwy i adresu zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności
za lokal mieszkalny:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……...…………...

4.

Określenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego:
…………………………………………………………………………………………………………………………...………………………...…...

5.

Informacja o powierzchni użytkowej lokalu, w tym o łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o
powierzchni zajmowanej przez wnioskodawcę w przypadku najmu albo podnajmu części lokalu.
Powierzchnia użytkowa lokalu:
.....………………….…............ m2
w tym :
a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni2:
………………........................ m2
b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę w przypadku
najmu albo podnajmu części lokalu:

6.

.......…………….…............... m2

Informacja o liczbie osób niepełnosprawnych, w tym o liczbie osób poruszających się na wózku
inwalidzkim oraz o liczbie innych osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność wymaga
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
Liczba osób niepełnosprawnych :
a) poruszających się na wózku inwalidzkim
b) innych jeżeli niepełnosprawność wymaga
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju:

7.

……………………….
……………………...

Informacja dotycząca technicznego wyposażenia zajmowanego lokalu mieszkalnego.
a) Sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie:

jest

brak

jest

brak

jest

brak

b) Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej:
centralna instalacja ciepłej wody:
c) Instalacja gazu przewodowego:

1.
1 Numer nie jest obowiązkowy ale jego podanie ułatwi kontakt w sprawie wniosku.
2.
2 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%.

8.

Informacja o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz o łącznych dochodach
członków gospodarstwa domowego.

9.

Liczba osób w gospodarstwie domowym:

............….........…

Łącznie dochody członków gospodarstwa domowego:

………….…..……….

Informacja o łącznej kwocie wydatków na lokal mieszkalny, o których mowa w art. 6 ust. 3-4a Ustawy
z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, za ostatni miesiąc.
Łączna kwota wydatków za lokal mieszkalny
za ostatni miesiąc3 :

...............….........…......................... zł
według okazanych dokumentów

10.

Potwierdzenie informacji, o których mowa w pkt 2–5 oraz 7 i 9, przez zarządcę budynku albo inną
osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny4.

…...............................…..........………
data i podpis zarządcy

…………………………………….……………..
data i podpis wnioskodawcy

3 Zgodnie z art. 6 ust. 3-4a Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych.
4 Potwierdzenie składane wyłącznie na żądanie wnioskodawcy zgodnie z art. 7 ust.1b Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach
mieszkaniowych

