WNIOSEK
o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1. Wnioskodawca

_
(imie i nazwisko, data urodzenia)

2. Adres zamieszkania

_

3. Nazwa i siedziba zarzadcy domu
4. Tytul prawny do zajmowanego

_

lokalu:

a) najem
b) podnajem
c) spóldzielcze

prawo do lokalu (lokatorskie

d) wlasnosc

lokalu w spóldzielni

e) wlasnosc

innego lokalu mieszkalnego

1) wlasnosc

lub wlasnosciowe)

mieszkaniowej

domu jednorodzinnego

g) wlasnosc budynku wielorodzinnego,

w którym zajmuje lokal

h) inny tytul prawny
i) bez tytulu prawnego, ale oczekujacy
5. Powierzchnia

uzytkowa

na dostarczenie

przyslugujacego

lokalu zamiennego

lub socjalnego

lokalu

_

w tym:
a) laczna powierzchnia

pokoi i kuchni*)

b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawce

w przypadku najmu lub podnajmu czesci lokalu ------------

6. Liczba osób niepelnosprawnych:
a) poruszajacych sie na wózku

_

b) innych, jezeli niepelnosprawnosc
7. Sposób ogrzewania

wymaga zamieszkiwania

lokalu: centralne ogrzewanie

8. Sposób ogrzewania wody: centralnie ciepla woda

11. Razem dochody gospodarstwa

_

- a) jest b) brak **)
- a) jest b) brak **)
a) jest b) brak **)

9. Instalacja gazu przewodowego
10. Liczba osób w gospodarstwie

w oddzielnym pokoju

domowym

_

domowego

_
(wedlug deklaracji)

12. Laczna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiac ***) --------------------------

(wedlug okazanych dokumentów)

Potwierdza zarzadca domu pkt 2-5,7-9, 12

_
(podpis zarzadcy)

(podpis wnioskodawcy)

(podpis przyjmujacego)

'J W przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30 %, ale nie wiecej niz o 50 % pod warunkiem, ze udzial powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni uzytkowej
lokalu nie przekracza 60%
") Niepotrzebne skreslic
"') Miesiac, w którym skladany jest wniosek

(Zarzadca)

(miejscowosc, data)

ZASWIADCZENIE
Stwierdza sie, ze Pan/Pani:
jest najemca/wlascicielem

_
lokalu polozonego w

_

przy ul.

nr

o powierzchni uzytkowej

m2•

Koszty utrzymania w.w. mieszkania za miesiac
wynosza:
1. Czynsz

2) -

_

koszty eksploatacji

i utrzymania

I)

/

r.

3)

2. Zaliczki na koszty zarzadu nieruchomoscia
wspólna 4)
3. Zaliczki na fundusz remontowy
4. Ogrzewanie
5. Ciepla woda
6. Zimna woda
7. Nieczystosci stale i plynne

OGÓLEM
(slownie:
Informacje

)
dodatkowe: (nie dotyczy najemców mieszkan komunalnych)

I) lokal wyposazony w lazienke:
2) lokal wyposazony w

wc:

tak) * - nie)*
tak) * - nie) *

3) lokal wyposazony w ciemna kuchnie:

tak) * - nie) *

4) lokal polozony na III-pietrze i powyzej:

tak) * - nie) *

5) budynek zakwalifik. do rozbiórki:

tak) * - nie) *

/potwierdzenie Zarzadcy/

I)
2)
3)

4)

miesiac w którym skladany jest wniosek;
najemcy i podnajemcy oraz inne osoby majace tytul prawny do uzywania lokalu;
mieszkania spóldzielcze, w budynkach spóldzielni - lokatorskie, wlasnosciowe, wlasciciele z wysaczeniem ubezpieczen,
podatku od nieruchomosci i opat za wieczyste uzytkowanie gruntów;
wlasciciele lokali mieszkalnych

uzytkowanie gruntów.

(wspólnoty) - z wylaczeniem

ubezpieczen,

podatku od nieruchomosci

i opiat za wieczyste

(imie i nazwisko skladajacego deklaracje)
(data, miejscowosc)
(dokladny adres)

Deklaracja o wysokosci dochodów
za okres

..................................................................................................................................
(pelnych

trzech miesiecy

kalendarzowych

poprzedzajacych

date zlozenia

wniosku)

Oswiadczam, ze moje gospodarstwo domowe skrada sie z nastepujacych osób:
l. Imie i nazwisko

wnioskodawca,

2. Imie i nazwisko

data urodzenia

stopien pokrewienstwa

data urodzenia

.
.

3. Imie i nazwisko

stopien pokrewienstwa

data urodzenia

.

4. Imie i nazwisko

stopien pokrewienstwa

data urodzenia

.

5. Imie i nazwisko

stopien pokrewienstwa

data urodzenia

.

6

.

7

.

8

.

Oswiadczam, ze w podanym wyzej okresie dochody moje i wymienionych
gospodarstwa domowego wyniosly:
Zródla
w zldochodu
L 1)
Miejsce pracy Wysokosc
- nauki 2) dochodu

Razem dochody gospodarstwa
S~edni dochód na 1 czlonka gospodarstwa

wyzej kolejno czlonków

mojego

domowego:

domowego wynosi

zl, to jest miesiecznie

zl.

Skladajac osobiscie niniejsza deklaracje oswiadczam, ze jest mi wiadomo, ze dokumenty, na których podstawie
zadeklarowalem(am) dochody, jestem zobowiazany(a) przechowywac przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialnosc
karnej z art. 233 § l Kodeksu karnego potwierdzam wlasnorecznym podpisem prawdziwosc danych zamieszczonych
w deklaracji.

(podpis przyjmujacego)

(podpis skladajacego deklaracje)

Objasnienia:
l) Podac liczbe porzadkowa wedlug osób zamieszczonych przed tabela.
2) Wymienic oddzielnie kazde zródlo dochodu.
Zgodnie z art. 3 ust.3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych - "za dochód uwaza sie wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania
oraz po odliczeniu skladek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, okreslonych w przepisach o systemie
ubezpieczen spolecznych, chyba ze zostaly juz zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza sie dodatków dla sierot
zupelnych, jednorazowych zapomóg z tyto urodzenia sie dziecka, dodatku z tyto urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dozywiania, zasilków
pielegnacyjnych,
zasilków okresowych z pomocy spolecznej, jednorazowych
swiadczen pienieznych i swiadczen w naturze z pomocy
spolecznej oraz dodatku mieszkaniowego."

OSWIADCZENIE

O STANIE MAJATKOWYM

Ja

urodzona/y

.

/imie i nazwisko/

oswiadczam, ze na stan majatkowy*)

/data urodzenia!

czlonków gospodarstwa

domowego skladaja sie:

I. Mieszkanie:
- wielkosc

(w

m2),

charakter

wlasnosci:

II. Nieruchomosci:
-

dom (wielkosc w

m2)

..............................................................................................................................

lokal mieszkalny (wielkosc w
place, dzialki (powierzchnia

w

m2)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

m2)

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

- gospodarstwo rolne (rodzaj, liczba hektarów, w tym przeliczeniowych):
.......................................................................................................................................................................................

III. Ruchomosci:
- samochody (typ, rocznik, data nabycia, wartosc szacunkowa):
.......................................................................................................................................................................................................................................

- maszyny (rodzaj, wartosc szacunkowa):
.......................................................................................................................................................................................................................................

- inne ruchomosci (rodzaj, wartosc szacunkowa):
.......................................................................................................................................................................................................................................

- inne (rodzaj, wartosc szacunkowa):
.......................................................................................................................................................................................................................................

IV. Posiadane zasoby:
- pieniezne (oszczednosci, papiery wartosciowe itp. - wysokosc nominalna):
.......................................................................................................................................................................................................................................

- przedmioty wartosciowe (wartosc szacunkowa):
.......................................................................................................................................................................................................................................

v; Inne, dodatkowe informacje o stanie majatkowym:
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................

Oswiadczam, ze znana jest mi tresc art.233
nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy.

§ 1 Kodeksu

karnego

/ miejscowosc i data!

*) nalezy uwzglednic majatek objety wspólnoscia ustawowa oraz majatek odrebny

o odpowiedzialnosci

karnej za podanie

/podpis/

Wolów,

.

OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany/a prosze o przekazywanie przyznanej kwoty ryczaltu na
zakup opalu na
konto zarzadcy

.
/nazwa zarzadcy/

od mIeSIaca

.

/czytelny podpis wnioskodawcy/

INFORMACJA

(wnioski sklada sie od 01 do 15 dnia miesiaca)

1. Wnioskodawca do wniosku dolaczy obowiazkowo kserokopie rachunków za:
- zimna wode (za ostatni miesiac);
- wywóz nieczystosci stalych i plynnych (za ostatni miesiac);
- energie elektryczna (za ostatni okres rozliczeniowy).
2. Ponadto do wniosku nalezy dolaczyc:
- zaswiadczenia o dochodach
uzyskanych w okresie ostatnich 3 miesiecy
poprzedzajacych
zlozenie wniosku, wszystkich osób pracujacych wpisanych
w deklaracji i wspólnie prowadzacych gospodarstwo domowe - ksero decyzji lub
odcinków albo innych dokumentów potwierdzajacych pobieranie swiadczen z ZUS,
KRUS, z Pomocy Spolecznej, Urzedu Pracy, stypendia, alimenty, zold, dochody
z gosp.rolnego, dzialalnosci gospodarczej),
równiez jako dochód nalezy podac srodki uzyskane z pracy dorywczej, pomocy
rodziny i inne.
(za dochód uwaza sie wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz skladek na
ubezpieczenie
emerytalne,
rentowe, chorobowe, chyba, ze zostaly juz zaliczone do kosztów
uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza sie dodatków dla sierot zupelnych, jednorazowych
zapomóg z tyto urodzenia sie dziecka, dodatku z tyto urodzenia dziecka, pomocy w zakresie
dozywiania, zasilków pielegnacyjnych, zasilków okresowych z pomocy spolecznej, jednorazowych
swiadczen pienieznych i swiadczen w naturze z pomocy spolecznej oraz dodatku mieszkaniowego)

