
(miejscowosc, data) 

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 Q 
c) spoldzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub wlasnosciowe) Q 
d) wlasnosc lokalu w spoldzielni mieszkaniowej Q 
e) wlasnosc innego lokalu mieszkalnego Q 
f) wlasnosc domu jednorodzinnego Q 
g) wlasnosc budynku wielorodzinnego, w ktorym zajmuje lokal Q 
h) inny tytut prawny Q 
i) bez tytuhi prawnego, ale oczekujacy na dostarczenie 

przyshigujacego lokalu zamiennego lub socjalnego Q 

5. Powierzchnia uzytkowa lokalu 
w tym: 

a) laczna powierzchnia pokoi i kuchni *) 
b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawce. 

w przypadku najmu lub podnajmu czeici lokalu 

6. Liczba osob niepemosprawnych: 
a) poruszajacych si? na wozku 
b) innych, jezeli niepemosprawnosc wymaga 

zamieszkania w oddzielnym pokoju 

7. Sposob ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie - a) jest b) brak**) 

8. Sposob ogrzewania wody: centralnie ciepla woda - a) jest b) brak**) 

9. Instalacja gazu przewodowego - a) jest b) brak**) 

10. Liczba osob w gospodarstwie domowym 

11. Razem dochody gospodarstwa domowego 
(wed)ug deklaracji) 

12. Laczna kwota wydatkow na mieszkanie za ostatni miesiac***) 

(wediug okazanych dokumentow) 

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

(podpis zarzadcy) 

(podpis wnioskodawcy) (podpis przyjmujacego) 

*) 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 
***) miesia.c, w ktorym skladany jest wniosek. 



(miejscowosc, data) 

(imie. i nazwisko sktadajacego deklaracjej 

(doktadny adres) 

DEKLARACJA O WYSOKOSCI DOCHODOW 

za okres 
(pemych trzech miesiecy kalendarzowych poprzedzaja.cych date, zlozenia wniosku) 

Oswiadczam, ze moje gospodarstwo domowe sklada sie z nastepujqcych osob: 

1. Imie_ i nazwisko wnioskodawca 

data urodzenia 

2. Imie_ i nazwisko 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. Imie_ i nazwisko stopien pokrewienstwa 

data urodzenia 

7. Imie. i nazwisko stopien pokrewienstwa 

data urodzenia 

8. Imie_ i nazwisko stopien pokrewienstwa 

data urodzenia 

9. Imie. i nazwisko stopien pokrewienstwa 

data urodzenia 

10. Imie. i nazwisko stopien pokrewienstwa 

data urodzenia 



Oswiadczam, ze w podanym wyzej okresie, dochody moje i wymienionych wyzej koiejno czlonkow 
mojego gospodarstwa domowego wyniosly: 

Lp." Miejsce pracy - nauki Zrodto dochodu2' Wysokosc dochodu w 
zt 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Razem dochody gospodarstwa domowego 

Sredni dochod na 1 czlonka gospodarstwa domowego wynosi zt, 

to jest miesiecznie zt. 

Sktadajac osobiscie niniejsza^ deklaracje. oswiadczam, ze jest mi wiadomo, iz dokumenty, na podstawie 
ktorych zadeklarowalem/am dochody, jestem zobowiazany/a przechowywac przez okres 3 lat, a 
uprzedzony/a o odpowiedzialnosci karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam wlasnor^cznym 
podpisem prawdziwosc danych zamieszczonych w deklaracji. 

(podpis przyjmujacego) (podpis skladajacego deklaracj?) 

Objasnienia: 
" Podac liczb? porzadkowa. wedfug osob zamieszczonych przed tabela.. 

2 ) Wymienic oddzielnie kazdego zrodto dochodu. 

Pojfcie dochodu. 

Za dochod uwaza si? wszelkie przychody po odliczeniu kosztow ich uzyskania oraz po odliczeniu skladek na ubezpieczenie emerytalne 
i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba ze zostahy juz zaliczone do kosztow uzyskania przychodu. 

Do dochodu nie wlicza sif: 

- dodatkow dla sierot zupetnych, 
- zasilkow piel?gnacyjnych, 
- zasilkow okresowych z pomocy spolecznej, jednorazowych swiadczeh pieni?znych i swiadczeh w naturze z pomocy spolecznej 
- dodatku mieszkaniowego (art. 3 ust. 3). 

Dochod z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala si? na podstawie powierzchni gruntow w hektarach przeliczeniowych i przeci?tnego dochodu 
z 1 ha przeliczeniowego ogtoszonego przez Prezesa Gtownego Urz?du Statystycznego (art. 3 ust. 4). 



UWAGA: 

Na zyczenie wnioskodawcy naliczony dodatek moze bye w calosci przekazywany na rzecz zarzadcy domu (tacznie z przyslugujacym 
ryczaftem za brak w lokalu centralnego ogrzewania, centralnej cieptej wody i gazu przewodowego). 

Czy przekazywac calosc dodatku zarzadcy T A K / NIE* 
- niezaleznie od wysokosci naliczonego dodatku* 
- tylko wowczas, gdy kwota naliczonego dodatku nie przekracza optat uiszczanych zarzadcy domu*. 

(podpis wnioskodawcy) 

*) niepotrzebne skreslid 

Normatvwna powierzchnia uzytkowa: 
1) 35 m2- dla 1 osoby 
2) 40 m !- dla 2 osob 
3) 45 m2- dla 3 os6b 

* 

4) 55 m2- dla 4 osob 
5) 65 m2- dla 5 osob 
6) 70 m2- dla 6 osob, a w razie zamieszkiwania w lokalu wiekszej liczby osob, dla kazdej kolejnej osoby zwi?ksza si? normatywna. powierzchni? 

tego lokalu o 5 m2. 
Normatywna. powierzchni? powi?ksza si? o 15 m2, jezeli w lokalu zamieszkuje osoba poruszajaca si? na wozku lub osoba niepelnosprawna, jezeli 

niepemosprawnosc wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Fakt ten musi bye potwierdzony zaswiadczeniem lekarskim. 

Dodatek mieszkaniowy przyshiguje, gdy powierzchnia uzytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o wi?cej niz: 
1) 30% albo 

2) 50% pod warunkiem, ze udzial powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni uzytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. 

Podstaw? obliczania dodatku mieszkaniowego stanowia.nast?puja_ce rodzaje wydatkow w gospodarstwach domowych: 

1) najemcow i podnajemcow - czynsz albo inne oplaty za uzy wanie lokalu oraz oplaty za energi? cieplna^ wod?, odbior nieczystosci stalych i plynnych, 

2) czlonkow spotdzielni mieszkaniowych oraz wiascicieli i najemcow lokali w budynkach spotdzielni mieszkaniowych - oplaty za energi? cieplna^ 
wod?, odbior nieczystosci statych i phynnych oraz koszty eksploatacji i remontow, z wylaczeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomosci i oplaty 
za wieczy ste uzytkowanie gruntow, 

3) wiascicieli lokali mieszkalnych - oplaty za energi? cieplna. i wod? dostarczane do lokalu, oplaty za odbior nieczystosci stah/ch i plynnych oraz 
zaliczki na koszty zarzadu nieruchomoteia. wspdlna^ z wylaczeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomosci i oplaty za wieczyste uzytkowanie 
gruntow, 

4) osob uzywajacych lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiacych ich wlasnosc oraz wiascicieli domow jednorodzinnych - oplaty 
za energi? cieplna, i wod? dostarczane do lokalu, oplaty za odbior nieczystosci stah/ch i plynnych, 

5\h lokal bez tytuiu prawnego i oczekujacych na dostarczenie przyshigujacego im lokalu zamiennego lub socjalnego - odszkodowanie za 
zajmowanie lokalu bez tytuiu prawnego oraz oplaty za energi? cieplna^ wod?, odbior nieczystosci stah/ch i plynnych, z wylaczeniem ubezpieczenia, 
podatku od nieruchomosci i oplaty za wieczyste uzytkowanie gruntow. 

Wnioskodawca b?dacy wlascicielem domu jednorodzinnego zobowiazany jest dolaczyc do wniosku zaswiadczenie organu wlasciwego w sprawie 
wydawania pozwolenia na budow?, potwierdzaja.ee powierzchni? uzytkowa^ w tym powierzchni? pokoi i kuchni oraz wyposazenie techniczne domu, 
a takze przedstawic rachunki dotyczace wydatkdw, o ktdrych mowa w p-cie 4. 

Skladajâ c wniosek nalezy tez przedlozyc do wgladu tytul prawny do lokalu: 

1) najemcy i podnajemcy - umow? najmu lub podnajmu, 
2) osoby zajmuja.ee lokal w budynkach spotdzielni mieszkaniowych - decyzj? o przydziale, umow? najmu lub akt notarialny, 
3) wlasciciele lokali mieszkalnych - akt notarialny, 
4) wlasciciele domow - akt notarialny lub wpis do ksi?gi wieczystej 

oraz dokument potwierdzaja.cy wydatki na mieszkanie w miesiacu, w ktorym sktadany jest wniosek. 


