
WNIOSE K 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego

l.Wnioskodawca:

(imi, i nazwisko, numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzaj�cego tozsamosc wnioskodawcy w przypadku braku numeru PESEL) 

2. Ad res zamieszkania wnioskodawcy:

3. Nazwa i adres zarz�dcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania 

naleznosci za lokal mieszkalny: 

4. Tytul prawny do zajmowanego lokalu:

a) najem

b) podnajem

c) sp6ldzielcze prawo do Iokalu (lokatorskie lub wlasnosciowe)

d) wlasnosc lokalu w sp6ldzielni mieszkaniowej

e) wfasnosc innego lokalu mieszkalnego

f) wfasnosc domu jednorodzinnego

g) wfasnosc budynku wielorodzinnego, w kt6rym zajmuje lokal

h) inny tytut prawny

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

i) bez tyturu prawnego, ale oczekujqcy na dostarczenie przys1ugujqcego lokalu zamiennego

Iub zawarcie umowy najmu socjalnego D 

5. Powierzchnia uzytkowa lokalu: .................................. , w tym: 

a) lqczna powierzchnia pokoi i kuchni1l 

1) Zgodnie z art.S. ust. S ustawy o dodatkach mieszkaniowych, dodatek mieszkaniowy przysluguje, gdy

powierzchnia uiytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o wi�cej nii: 

1) 30%, alba 2) 50% pod warunkiem, ie udzial powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni uiytkowej tego lokalu

nie przekracza 60%. 



b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcy w przypadku najmu albo podnajmu czysci

lokalu ........................................................................................................................................ . 

6. Liczba os6b niepelnosprawnych:

a) Iiczba os6b niepelnosprawnych poruszajqcych siy na w6zku inwalidzkim: . . . . . . . . . . . ........ . 

b) Iiczba innych os6b niepefoosprawnych, kt6rych niepefoosprawnosc wymaga

zamieszkiwania w oddzielnym pokoju: 

7. Techniczne wyposai:enie zajmowanego lokalu mieszkalnego:

a) spos6b ogrzewania lokalu (wyposazenie w centralne ogrzewanie): a) jest b) brak2)

b) spos6b przygotowywania cieplej wody uzytkowej (wyposazenie w centralnq instalacjy

cieplej wody): a) jest b) brak3) 

c) instalacja gazu przewodowego: a) jest b) brak4>

8. Liczba os6b wchodz�cych w sklad gospodarstwa domowego5l:

L�czne dochody czlonk6w gospodarstwa domowego: 

(wedlug deklaracji) 

9. L�czna kwota wydatk6w, o kt6rych mowa w art. 6 ust. 3-4a na lokal mieszkalny za

ostatni miesi�c6l :

(wedlug okazanych dokument6w) 

Zarzqdca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania naleznosci za lokal mieszkalny 

potwierdza informacje, o kt6rych mowa w pkt 2-5 oraz 7 i 9 

(podpis zarzqdcy albo innej osoby uprawnionej do pobierania nalei.nosci za lokal mieszkalny) 

(podpis przyjmujqcego) 

2) Niepotrzebne skreslic
3) Niepotrzebne skreslic
4) Niepotrzebne skreslic
5) Liczbtr czlonk6w gospodarstwa domowego ustala siy na dzien skladania wniosku
6) Miesiqc poprzedzajqcy miesicjc, w kt6rym skladany jest wniosek

(podpis wnioskodawcy) 




