
o przyznanie dodatku mieszkaniowego

1. Wnioskodawca .........................................................................................................................'
(im ię i nazw isko, data urodzenia)

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

3. Nazwa i siedziba zarządcy domu ..............................................................................................
4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:

a) najem .
b) podnajem
c) spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe)
d) własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej
e) własność innego lokalu mieszkalnego
f) własność domu jednorodzinnego
g) własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal
h) inny tytuł prawny
i) bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie 

przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego

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

a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni *) ........ ..................................................................
b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę w przypadku najmu lub podnajmu części 

lokalu ........................................................................................................................
6. Liczba osób niepełnosprawnych:

a) poruszających się na wózku .................................................................................................
b) innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju

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

8. Sposób ogrzewania wody: centralnie ciepła woda - a) jest b) brak **)

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

10. Liczba osób w gospodarstwie domowym

11. Razem dochody gospodarstwa domowego

12. Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc ***)

(w edług okazanych dokum entów )

Potwierdza zarządca domu 
pkt2-5, 7-9, 12 ............

(podpis zarzadcy)

□□□□□□□□
□

NAZWA KWOTA ZŁ

OPŁATY
czynszowe/eksploatacyjne
CENTRALNE 
OGRZEWANIE'

ZIMNA WODA

CIEPŁA WODA

NIECZYSTOŚCI STAŁE

NIECZYSTOŚCI PŁYNNE

ZIMNA WODA+ŚCIEKI

RAZEM • ;

(podpis w nioskodaw cy) ( podpis przyjm ującego )

*) W  przypadku przekroczenia  pow ierzchni norm atyw nej o 30% , ale nie w ięcej niż o 50%  pod w arunkiem , że udział pow ierzchni pokoi i kuchni w  pow ierzchni 
użytkow ej lokalu nie p rzekracza 60%.

*■*) N iepotrzebne skreślić.
***) M iesiąc, w  którym  składany je s t w niosek.

F. H. Plesińscy tel7fax (42) 646-27-21, kom. 608 115 209, 694 531 888



(m iejscow ość) (data)

(im ię i nazw isko składającego deklarację)

(dokładny adres)

D eklaracja o wysokości dochodów  

za okres.......................................................................................................................................
(peinych trzech m iesięcy kalendarzow ych poprzedzających datę złożenia wniosku)

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:

1. Im ię  i n azw isk o ....................................................................................................................................w n ioskodaw ca,

................................................................................ data  u ro d z e n ia ...................................................................... ;..........

2. Im ię  i n azw isk o .................................................................................................................... s top ień  p o k rew ień s tw a

........................................................... .....................  d a ta  u ro d zen ia  ................................................ ............. ;..................

3. Im ię  i n azw isk o .................. ;.................................................. ................................................s top ień  p o k rew ień stw a

................................................................................ data  u ro d z e n ia ..... ............................................................................

4. Im ię  i n a z w isk o .....................................................................................................................s top ień  p o k rew ień s tw a

................................................................................  data u ro d zen ia ..............,................ ................................................. .

5 .Im ię  i n azw isk o ............... ....................................................................................................... s top ień  po k rew ień stw a

.................................................................................  data  u ro d z e n ia ...................................... ................ ...... ....................



Oświadczam , że w  podanym  w yże j okresie dochody m oje i w ym ien ionych  w yże j kolejno członków  m ojego  
gospodarstwa dom ow ego  w yn iosły:

Lp.1} M iejsce pracy - nauki Ź ródła dochodu 2)
W ysokość 

dochodu w  zł

1 2 3 4

------- -

Razem dochody gospodarstwa domowego:

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi..............................................zł, to jest miesięcznie

...........'.......................... zł.

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo , iż dokumenty, na podstawie któ
rych zadeklarow ałem (am ) dochody, jestem  zobow iązany(a) przechow yw ać przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) 
o odpow iedzialności karnej z art. 233§  1 K odeksu Karnego, potw ierdzam  w łasnoręcznym  podpisem  praw dzi
wość danych zam ieszczonych w  deklaracji.

(podpis przyjm ującego) (podpis składającego deklarację)

Objaśnienia:

1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą.
2) Wymienić oddzielnie każdego źródło dochodu.



Informację dodatkowe

1. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania 
oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na 
ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń 
społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 
Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, 
zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń w naturze z 
pomocy społecznej oraz dodatku mieszkalnego.

Uprzedzony o treści z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań - "Kto składając zeznanie mające służyć 
za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu na podstawie 
ustawy, zeznaje niepraw dę lub zataja prawdę podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3".

1. Czy zarej estrowana j est działalność gospodarcza 
(dotyczy osób tworzących gospodarstwo domowe)

2. Czy osoby tworzące gospodarstwo domowe są podatnikami podatku 
rolnego

Całość dodatku przekazuję na konto zarządcy budynku.

(data). (czytelny podpis)


