
WNIOSEK
o przyznanie dodatku mieszkaniowego

1.Wnioskodawca.................................................................................................. I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I    I
                     ( imię i nazwisko)                                                                     PESEL albo numer dokumentu

                                                                                                                                                            potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy
                                                                                                                                               w przypadku  braku numeru PESEL

2. Adres zamieszkania......................................................................................................................................................

3. Nazwa i adres zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności  za lokal  mieszkalny      

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

4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:

      najem
      podnajem                                                                                                                                                  
      spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe)                                                                
      własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej                                                                                       
      własność  innego lokalu mieszkalnego
     własność domu jednorodzinnego                                                                                              
      własność budynku wielorodzinnego , w którym zajmuje lokal                                                               
      inny tytuł prawny                                                                                                                                     

      bez tytułu prawnego , ale oczekujący na przysługujący lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

5. Powierzchnia użytkowa lokalu................................... m²
              w tym:

a)  łączna powierzchnia pokoi i kuchni................................. m²

b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę w przypadku  najmu lub podnajmu części lokalu .....................m²

6. Liczba  osób niepełnosprawnych :

a)     poruszających się na wózku inwalidzkim ....................................... ,

b)    innych , jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju......................................... .

7. Techniczne wyposażenie zajmowanego lokalu mieszkalnego:

     a)  wyposażenie w centralne  ogrzewanie                     -   a) jest    b) brak**),

     b)  wyposażenie w centralną instalację ciepłej wody   -   a) jest    b) brak**),

     c)  instalacja gazu przewodowego                                -   a) jest    b) brak**),    

8. Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego...................................................................... .

9. Łączne dochody członków gospodarstwa domowego .................................................................................. .

                                                                 (według deklaracji)   

10. Łączna kwota wydatków na lokal mieszkalny za ostatni miesiąc ............................................................................ 
                                                                                                           (według załączonych dokumentów za miesiąc

                                                                                                             poprzedzający dzień złożenia wniosku )
Potwierdza zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny

pkt 2-5, 7 i 10 .......................................................................................................................................
(podpis zarządcy budynku lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny )       

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



I Wydatki poniesione w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku  ………………...................................20...........r:
                                                                                                                                           (miesiąc)
1. Czynsz                - m²......................x ..................zł/m² = ..........................zł

2. Koszty eksploatacji                - m²......................x ..................zł/m² = ..........................zł

3. Koszty zarządu nieruchomością wspólną        - m²..................... x ..................zł/m² = ..........................zł

4. Fundusz remontowy                - m²......................x ..................zł/m² = ..........................zł

5. CO – centralne ogrzewanie                 - m²......................x ..................zł/m² = ..........................zł

6. CCW – centralnie ciepła woda                - m³......................x ..................zł/m³ = ..........................zł

7. Woda                              -            m³..................... x...................zł/m³ = ...........................zł

8. Nieczystości płynne                - m³..................... x ..................zł/m³ = ..........................zł

9. Nieczystości stałe (wywóz śmieci)                 -  il. osób...............x ..................zł/m³ = .........................zł

10. ............................................................................................................................................ =  ..........................zł

11. ………………………………….. …......................................................................…........=  ………………..zł

12. ………………………………….........................................................................................=  ..........................zł

                                                                                Razem wydatki     ....................................... zł

 ..............................................................................
                                                                                                                                                                  (podpis zarządcy budynku)

II Czynniki wpływające na wysokość stawki czynszu (właściwe zaznaczyć –   x   )  

1. Lokal w budynku, w którym znajduje się dźwig osobowy (za wyjątkiem lokali położonych na 
parterze)  -       
2. Położenie lokalu w budynku:
  suterena    
  mieszkanie wspólne
  poddaszo-strych       
3.  Wyposażenie lokalu w urządzenia techniczne:
  centralne ogrzewanie     
  centralne ogrzewanie +centralnie ciepła woda    
  centralne ogrzewanie etażowe       
  brak łazienki w lokalu    
  WC wspólne poza lokalem       
  WC poza budynkiem      
  brak lub ślepa kuchnia                                                                             
4. Techniczny stan budynku:
  budynek wybudowany przed 1945 r.    
  budynek przeznaczony do rozbiórki na podstawie decyzji       
  budynek przeznaczony do wykwaterowania ze względu na zły stan techniczny       
  termomodernizacja budynku wykonana po 2000 r.         
  częściowa termomodernizacja budynku wykonana po 2000 r.         
  budynek oddany do użytkowania po 2000 r. i nie starszy niż 30 lat         

 
…................................................

(potwierdza zarządca budynku)
III.  Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody * na przekazanie ryczałtu za brak centralnego ogrzewania  i / lub centralnie 
ciepłej wody i / lub instalacji gazu przewodowego  na  konto  zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do 
pobierania należności za lokal mieszkalny.                                                                                                                                                

                                                                                                                                                               …...............................................                           
                                                                                                                                                                                    (  podpis wnioskodawcy


	WNIOSEK

