
 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/291/2021  
Rady Miejskiej w Stąporkowie 

z dnia 1 czerwca 2021 roku 

 

 

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

                                                                                                                         (miejscowość, data) 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO 

 

 
1. Wnioskodawca .........................................................................................................................….. 
(imię i nazwisko, numer PESEL, albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy w przypadku braku numeru PESEL) 
 

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: 
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 zawarcie umowy 

     najmu socjalnego 

5. Powierzchnia użytkowa lokalu..............................…, w tym: 
    a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni1) ..............................................................................……. 
    b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę w przypadku najmu lub podnajmu części 

    lokalu .................................................................…………………………………………………. 
6. Liczba osób niepełnosprawnych: 
    a) liczba osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim……………………. 
    b) liczba innych osób niepełnosprawnych, których 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) brak2) 

 

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

9. Informacja o łącznych dochodach gospodarstwa domowego 3)................................................ 
                                                                                                                                                              (według deklaracji) 

 
1) W przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30% , ale nie więcej niż o 50%  pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni           
w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60% 
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2) Niepotrzebne skreślić 

3) Za dochód uważa się dochód w rozumieniu  art. 3  pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych                                        
(t .j. Dz. U. z 2020 r.,poz. 111 z późn. zm. ) 
 

 10. Łączna kwota wydatków na lokal mieszkalny za ostatni miesiąc4) _________________ zł, 

    w tym  : 
• czynsz /opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale 

mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej/zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną/odszkodowanie za 

zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego:                                                                                           

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

 energia cieplna:                                                    ……………………………………. 

 ciepła woda:                                     ……………………………………. 

 odbiór nieczystości stałych:                                                                        ……………………………………. 

 zimna woda i odbiór nieczystości płynnych:                                  …………………………………….. 

 inne opłaty za używanie lokalu mieszkalnego                                            …...………………………………...                                          

Potwierdza zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal 

mieszkalny pkt 2-5, oraz 7 i 10 

 …...........................................................................................................................................................                                                         
(podpis i pieczątka zarządcy albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny) 

 
 

,,Jestem świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ………………………………….                                                         …………………………… 
       / podpis przyjmującego /                                                                                               / podp is wnioskodawcy /                                                                                                   
 

 
 

 
Pouczenie: 
Zgodnie z art. 7 ust.9 ustawy z dnia  21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych, jeżeli w wyniku wznowienia 

postępowania stwierdzono, że dodatek mieszkaniowy przyznano na podstawie nieprawdziwych danych zawartych w 

deklaracji lub wniosku, o których mowa w ust. 1 -  osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy jest obowiązana do zwrotu 

nienależnie pobranych kwot w podwójnej wysokości. Należności te wraz  z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi 

podlegają przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. Wypłatę dodatku 

mieszkaniowego w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania należności. 
 
4) Miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek 
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