WNIOSEK
o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1. Wnioskodawca ......................................................................................................................................
(imię i nazwisko, 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 spółdzielni mieszkaniowej

e)

własność innego lokalu mieszkalnego

f)

własność domu jednorodzinnego

g)

własność budynku wielorodzinnego, w którym znajduje się 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 ..........................................................................................
(według deklaracji)

12. Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc:***): .......................................................
.....................................................................................................................................................................
(według okazanych dokumentów)

Potwierdza zarządca domu
Pkt 2-5, 7-9, 12 ...........................................................................................................................................
(podpis zarządcy)

..................................................................................
(podpis przyjmującego)

............................................................................................
(czytelny podpis wnioskodawcy)

13. Wypełnia wynajmujący****)
Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub w przypadku osób prawnych nazwa i siedziba
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Nr i data wystawienia Aktu własności budynku lub lokalu: ……………………………………………….
Sposób odbioru dodatku mieszkaniowego (właściwe zaznaczyć):
1. Przekazanie na konto wynajmującego:

2. Osobiście przez wynajmującego w Banku Pekao S.A.
3. Przekazanie na konto zarządcy: ……………………………………………..…….……..………
(nazwa zarządcy)

..................................................................................................
(nr PESEL oraz podpis wynajmującego)

* w przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30% ale nie więcej niż 50% pod warunkiem, ze udział powierzchni pokoi i kuchni
w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.
** niepotrzebne skreślić.
*** miesiąc w którym składa się wniosek.
**** wypełnia wynajmujący (właściciel lokalu w przypadku najmu lub najemca w przypadku podnajmu).

……………………………………..…..……

………………………………

(imię i nazwisko składającego deklarację)

(miejscowość)

…………………
(data)

………………………………………………………………………………………………………………
(dokładny adres)

Deklaracja o wysokości dochodów
za okres ...............................................................................................................
(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
1. Imię i nazwisko .............................................................................................................. wnioskodawca,
data urodzenia ...........................................................................................................................................
2. Imię i nazwisko ................................................................................................., stopień pokrewieństwa
.............................................................., data urodzenia ............................................................................
3. Imię i nazwisko ................................................................................................., stopień pokrewieństwa
.............................................................., data urodzenia ............................................................................
4. Imię i nazwisko ................................................................................................., stopień pokrewieństwa
.............................................................., data urodzenia ............................................................................
5. Imię i nazwisko ................................................................................................., stopień pokrewieństwa
.............................................................., data urodzenia ............................................................................
6. .................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
7. .................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
8. .................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
9. .................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
10. ...............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków
mojego gospodarstwa domowego wyniosły:
Lp.1)

Miejsce pracy – nauki2)

Źródła dochodu

Wysokość dochodu w zł

1

2

3

4

Razem dochody gospodarstwa domowego:
Średni dochód na l członka gospodarstwa domowego wynosi…................................................... zł,
to jest miesięcznie….............................................................zł.
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na których
podstawie zadeklarowałem(_m) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, a
uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.

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

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

(podpis przyjmującego)

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

(podpis składającego deklarację)

INFORMACJE O LOKALU
(właściwą odpowiedź zaznaczyć “X”)
TAK

NIE

1. Brak centralnego ogrzewania ...........................................................................:
2. Brak ciepłej wody .............................................................................................:
3. Brak urządzeń wod. - kan. w lokalu .................................................................:
4. Brak urządzeń wod. – kan. w budynku ............................................................:
5. Brak dostępu do ubikacji w lokalu ...................................................................:
6. Brak dostępu do ubikacji w budynku ...............................................................:
7. Brak dostępu do łazienki w lokalu ...................................................................:
8. Brak dostępu do kuchni w lokalu .....................................................................:
9. Wspólna kuchnia w mieszkaniu .......................................................................:
10. Wspólna łazienka w mieszkaniu ......................................................................:
11. Wspólna ubikacja w mieszkaniu ......................................................................:
12. Wspólny przedpokój w mieszkaniu .................................................................:
13. Lokal w budynku przeznaczonym do rozbiórki ...............................................:
14. Brak gazu przewodowego ................................................................................:
15. Lokal znajduje się w suterenie .........................................................................:
16. Lokal w pomieszczeniach adaptowanych ze strychu …...................................:
17. Lokal powyżej V kondygnacji, tj. powyżej IV piętra w budynku bez windy…:
18. Budynek znajduje się w strefie pośredniej miasta ............................................:
19. Budynek znajduje się w strefie peryferyjnej miasta .........................................:
20. Lokal 1 – izbowy o pow. mniejszej niż 20 m2 ................................................:
21. “Ślepa” kuchnia w lokalu .................................................................................:
22. Powierzchnia korytarza stanowi powyżej 30% pow. ogólnej .........................:
23. Lokal znajduje się w oficynie ...........................................................................:
24. Lokal usytuowany w budynku wyposażonym w windę licząc współczynnik
zwiększający dla lokali powyżej pierwszej kondygnacji, tj. powyżej parteru..:

25. Lokal wyposażony w instalację AZART ……….........…..……………...…...:
26. Lokal w budynku wyposażonym w domofon ……...…..……………...….….:
27. Lokal usytuowany w budynku, dla którego ciepło dostarczane jest z kotłowni
lokalnej nie będącej własnością przedsiębiorstwa energetycznego .....…....…:

28. Lokal usytuowany w budynku, w którym zainstalowane są urządzenia dla
podniesienia ciśnienia wody dla lokali powyżej V kondygnacji nie będące
własnością dostawcy wody, tj. powyżej IV piętra ……….……..…...……..:

29. Lokal usytuowany w budynku, dla którego odbiór ścieków do sieci odbywa
się poprzez przepompownię ścieków niebędącą własnością przedsiębiorstwa
odbierającego ścieki…………………………………………………........…:

30. Powierzchnie:
pomieszczeń o wysokości do 1,39 m ................................................................

........................... m2

pomieszczeń o wysokości 1,4 – 2,19 m ............................................................

........................... m2

“ślepej” kuchni .................................................................................................

........................... m2

.......................................................

..........................................

Potwierdzenie przez zarządcę domu
danych zawartych w pkt.1-30

Podpis wnioskodawcy

POTWIERDZENIE
ŚWIADCZEŃ PRZYZNANYCH PRZEZ MOPS
Bydgoszcz dnia.............................

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej
w Bydgoszczy

Potwierdzenie świadczeń przyznanych przez pomoc społeczną (z wyjątkiem dodatków dla sierot zupełnych,
zasiłków okresowych oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze) dla Pani/Pana:
.................................................................................................................... zam. w Bydgoszczy
przy ulicy .....................................................................................................................................
w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

Rodzaj pomocy

1. Zasiłek stały
2. Pomoc pieniężna z tytułu
rodziny zastępczej
3. Pomoc pieniężna z tytułu
kontynuowania nauki
4. Stypendia dla studentów
5. Prace społeczno-użyteczne

6. inne:

m-c

m-c

m-c

LOKAL WSPÓLNY
DANE DO WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

LOKAL WSPÓLNY - Dane do wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego
Imię i nazwisko wnioskodawcy ….....................................................................................................
Adres zamieszkania

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

*Ilość rodzin w całym lokalu …....................................................................................................
…....................................................................................................
II. **Powierzchnia pomieszczeń wspólnych

oraz

Powierzchnia pomieszczeń samodzielnych
( jeżeli takie występują w lokalu wnioskodawcy)

kuchnia….........................................m²

kuchnia…......................................m²

łazienka….........................................m²

łazienka….....................................m²

w.c. …..............................................m²

w.c. …...........................................m²

korytarz ….......................................m²

korytarz …....................................m²

inne …..............................................m²

inne …..........................................m²

R a z e m …..........................................m²

R a z e m ….........................................m²

1. Powierzchnia zajmowanych pokoi wynikająca z umowy najmu …..............................m²
2. Liczba członków gospodarstwa domowego wnioskodawcy ….....................................
3. Liczba wszystkich osób zajmujących cały lokal …........................................................

…..............................................................
podpis wnioskodawcy

…..............................................................
podpis zarządcy/wynajmującego

* Podać ilość rodzin z podziałem na liczbę osób w każdej rodzinie.
**Wpisać całkowitą powierzchnię wymienionych pomieszczeń oraz ilość osób wspólnie
z nich korzystających.

1. Powierzchnia użytkowania lokalu wnioskodawcy, określona na podst. art. 5 ust. 2 ustawy o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 ) - p.u. pkt.5 b) wniosku

liczba członków g.d. *** wnioskodawcy
p.u. = pow. pokoi

+

x

powierzchnia pom. wspólnych

liczba osób zajmujących cały lokal
+ powierzchnia innych samodzielnych pomieszczeń w lokalu wnioskodawcy
p.u. = ______________ + (

x ______________ ) + ______________ =

= _______________________________ m²
2. Powierzchnia użytkowa części kuchni wnioskodawcy:
liczba członków g.d. *** wnioskodawcy
Pk =

x

powierzchnia kuchni

liczba osób zajmujących cały lokal
Pk = ______________________ x ______________________ = _______________________m²

Powierzchnia pokoi wnioskodawcy
Pp = ___________________m²
3. Łączna powierzchnia pokoi i kuchni wnioskodawcy:

Pk + Pp = _________________m²

jak w pkt. 5 a) wniosku

Powierzchnia pokoi + kuchni wnioskodawcy
x

100%

< 60%

Powierzchnia użytkowa lokalu wnioskodawcy

x

...........................................................
podpis wnioskodawcy

***gospodarstwo domowe

100%

=

_________________

...........................................................
podpis wypełniającego

Imię i nazwisko ..........................................................................................................................................

zam. w .................................................................przy ul. ..........................................................................

OŚWIADCZAM:

że wyrażam zgodę na przekazanie do zarządcy w całości przyznanej mi kwoty dodatku mieszkaniowego
(wraz z ryczałtem).

............................................................................
(czytelny podpis)

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

Imię i nazwisko
………………………..……………..……….……….……………………………………………...……………….
Obecny adres zamieszkania
………………………..……………..……….……….……………………………………………...……………….
Adres stałego zameldowania
Na podstawie art. 75 § 2 K. p. a., pouczony/a o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 i § 2 Kodeksu
karnego (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 ze zm.) – za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy*, do sprawy o
przyznanie dodatku mieszkaniowego.

O Ś W I A D C Z A M:
- posiadam / nie posiadam** tytułu prawnego do żadnego innego lokalu mieszkalnego
niż ten, na który pobieram dodatek mieszkaniowy (również w innej miejscowości).
- jestem / nie jestem** członkiem innego gospodarstwa domowego, które korzysta
z dodatku mieszkaniowego.
- jestem / nie jestem** posiadaczem zasobów majątkowych***.
Powyższe oświadczenie dotyczy wszystkich członków gospodarstwa domowego.

Bydgoszcz, dnia ……..……..…………

………………………………………….
(czytelny podpis)

…………………………………...
(PESEL)

* art. 233 Kk
§ 1 Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie
ustawy,
zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2 Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził
zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.
** właściwe podkreślić
*** zasobami majątkowymi m.in. mogą być: udziały w nieruchomościach, środki finansowe, grunty rolne, akcje, obligacje, lokaty,
samochód, działki budowlane oraz rekreacyjne (POD, ROD).

Bydgoszcz dnia.......................
.….............................
(nazwa zakładu pracy)

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że Pan, Pani:...........................................................................................
Zamieszkały(a):...................................................................................................................
Jest zatrudniony od.........................do........................w.....................................................
W ostatnich trzech miesiącach uzyskał dochód:
* w miesiącu

Przychód
(1)

**Składka na
ubezpieczenia
społeczne
(2)

Koszty
uzyskania
(3)

Dochód

Diety

(1 – 2 – 3)

Razem:

* chodzi o kwoty faktycznie wypłacone w wymienionych miesiącach
( w tym spłaty, premie, nagrody, ryczałty, „13” pensja w całości i inne)
** wyłącznie składki: emerytalna, rentowa i chorobowa
....................................................
(pieczęć i podpis)

