
Załącznik nr 1  

do uchwały nr ……….. Rady Miejskiej w Zawadzkiem z dnia ………  

W N I O S E K  

O PRZYZNANIE DODATKU 

MIESZKANIOWEGO 

- WZÓR -  

 

1. Wnioskodawca: 

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

(imię i nazwisko) 

PESEL   
W przypadku braku nr PESEL wpisać rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego 
tożsamość wnioskodawcy: 
………………………………………………………...………............................................. 

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy: 

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

-……………………………………. 

3. Nazwa i adres zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej  

do pobierania należności za lokal mieszkalny:  

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

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

-……………………………………. 

4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (zaznaczyć właściwe pole): 

 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 i ponoszący wydatki związane z jego zajmowaniem 

 

 

 

 

 

Pieczęć z datą wpływu 
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6. Liczba osób niepełnosprawnych  

w tym: 

poruszających się na wózku inwalidzkim  

innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga 

zamieszkiwania w oddzielnym pokoju 

 

 

7. Techniczne wyposażenie zajmowanego lokalu (zaznaczyć właściwe pole) 

Rodzaj wyposażenia Jest Brak 

Centralne ogrzewanie   

Centralna instalacja ciepłej wody użytkowej   

Instalacja gazu przewodowego   

 

8. Liczba osób w gospodarstwie domowym na dzień składania wniosku  

 

9. Łączne dochody gospodarstwa domowego 

(według załączonej deklaracji o dochodach) 

 zł 

10. Łączna  kwota wydatków na lokal mieszkalny  

za ostatni miesiąc, tj. miesiąc poprzedzający 

miesiąc, w którym składany jest wniosek (według 

okazanych dokumentów) 

 zł 

 bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu 

zamiennego lub socjalnego 

5. Powierzchnia użytkowa lokalu 

 

  m2 

w tym: 

łączna powierzchnia pokoi i kuchni 

 

  m2 

powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę 

(w przypadku najmu lub podnajmu części lokalu) 

 

  m2 
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Do wniosku dołączam deklarację o dochodach gospodarstwa domowego. 

 

…………….………………., dnia ………………………….       ………………….………… 
(miejscowość)    (data)                            (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Dane, które potwierdza zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania 

należności za lokal mieszkalny: 

 

1. Informacje, o których mowa w pkt  2-5, 7, 10 są zgodne ze stanem faktycznym. 

2. Czy wnioskodawca opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal? (zaznaczyć 

właściwe) 

TAK    NIE    CZĘŚCIOWO 

3. Numer rachunku bankowego, na który ma być przekazywany dodatek mieszkaniowy: 

             

 

 

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

                                                                                       (pieczątka i podpis zarządcy) 

 

11. Kategoria zajmowanego lokalu (zaznaczyć właściwe): 

 Komunalne (z gminnych zasobów mieszkaniowych) 

 Spółdzielcze  

 Zakładowe 

 Własnościowe 

 Inne (jakie) ………………………… 


