
OSTATNIA DECYZJA:                                                                                                                                                                 

Nr SŚ.81233 – …….… / ……..…… / ……...                             Gniezno, dnia ............................................ 

Komputer Nr .....................................................    

Przyznano dodatek do dnia  ................................****) 

Identyf. zarządcy ............................................... 

Tel. kont: …………………………………….. 
 

WNIOSEK  
o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

 
1. Wnioskodawca .......................................................................................................................................... 
                                                                               (imię, nazwisko, data urodzenia/PESEL) 

2. Adres zamieszkania ................................................................................................................................... 
 
3. Nazwa i siedziba Zarządcy domu .............................................................................................................. 
 
4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu: 

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

przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego                                                              - � 
 
 5.   Powierzchnia uŜytkowa lokalu ...........................................................................................................  m² 
       w tym:  

a) Łączna powierzchnia pokoi i kuchni *)  ........................ m²,  tj. …………......... % (do pkt 5) 
b) Powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę w przypadku najmu lub podnajmu części 

     lokalu ………............................................................................................................................... m² 
6.  Liczba osób niepełnosprawnych *****): 

a) Poruszających się na wózku ............................................................................................................... 

b) Innych, jeŜeli 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 **) 

9a. Wartość 1 kWh  .......................................................................................................................................... 

10. Liczba osób w gospodarstwie domowym  ................................................................................................. 

11. Razem dochody gospodarstwa domowego ........................................................................................... zł. 
                                                                                                                     (według deklaracji) 
12. Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc ***)  ........................................................ zł. 
                                                                                                                     (według okazanych dokumentów) 

 
13. Potwierdza zarządca domu pkt. 2-5, 7-9, 12 ……….................................................................................. 

( podpis zarządcy domu ) 
14. Całość dodatku mieszkaniowego proszę przekazać na konto Zarządcy budynku: TAK / NIE** 
 
 
  ………….............................................                                              ….……..........................................                    

      ( podpis wnioskodawcy )                                                                                                          ( podpis przyjmującego ) 
        *) w przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30% ale nie o więcej niŜ 50% pod warunkiem, Ŝe udział   
             powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni uŜytkowej lokalu nie przekracza 60% 
      **)  niepotrzebne skreślić 
    ***)  miesiąc w którym składany jest wniosek 
 ****)   w przypadku decyzji odmownej wpisać „ ODMOWNA”  
*****)  zał ączyć właściwe orzeczenie       
      � - właściwe zaznaczyć    � 

MIEJSKI O ŚRODEK POMOCY 
SPOŁECZNEJ 
ul. KOLEJOWA 2 
62 – 200 GNIEZNO 



 
Specyfikacja do punktu 12 wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wypełnia Zarządca budynku/lokalu) 

Podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych: 
1. najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do uŜywania lokalu,  

z wyjątkiem wymienionych w punktach  2 – 5 
Wartość 

L.p. Wyszczególnienie Jedn. 
miary 

Ilość Cena jedn. 
zł gr 

1. Czynsz      

2. Centralne ogrzewanie (C.O.)      

3. Ciepła woda (C.W.)      

4. Zimna woda + kanalizacja      

5. Nieczystości stałe (śmieci)      

6. Nieczystości płynne (szambo)      

RAZEM  X X X   

2. członków spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli i najemców lokali w budynkach spółdzielni 
mieszkaniowych: 

Wartość 
L.p. Wyszczególnienie Jedn. 

miary Ilość Cena jedn. 
zł gr 

1. Koszty eksploatacji i remontów      

2. Centralne ogrzewanie (C.O.)      

3. Ciepła woda (C.W.)      

4. Zimna woda + kanalizacja      

5. Nieczystości stałe (śmieci)      

6. Nieczystości płynne (szambo)      

RAZEM  X X X   

3. właścicieli lokali mieszkalnych: 
Wartość 

L.p. Wyszczególnienie Jedn. 
miary Ilość Cena jedn. 

zł gr 
1. Koszty zarządu nieruch. wspólną + fundusz remont.      

2. Centralne ogrzewanie (C.O.)      

3. Ciepła woda (C.W.)      

4. Zimna woda + kanalizacja      

5. Nieczystości stałe (śmieci)      

6. Nieczystości płynne (szambo)      

RAZEM  X X X   

4. osób uŜywających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność  
oraz właścicieli domów jednorodzinnych:, 

Wartość 
L.p. Wyszczególnienie Jedn. 

miary Ilość Cena jedn. 
zł gr 

1. Centralne ogrzewanie (C.O.)      

2. Ciepła woda (C.W.)      

3. Zimna woda + kanalizacja      

4. Nieczystości stałe (śmieci)      

5. Nieczystości płynne (szambo)      

RAZEM  X X X   

5. zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu 
zamiennego lub socjalnego: 

Wartość 
L.p. Wyszczególnienie Jedn. 

miary Ilość Cena jedn. 
zł Gr 

1. Odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu 
prawnego 

     

2. Centralne ogrzewanie (C.O.)      

3. Ciepła woda (C.W.)      

4. Zimna woda + kanalizacja      

5. Nieczystości stałe (śmieci)      

6. Nieczystości płynne (szambo)      

RAZEM  X X X   

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z dn. 31 grudnia 2001 r.) 
 

        ………………………………………………….. 
         (podpis Zarządcy domu) 



 
…………………….…………………………….  Gniezno, dnia ……………..………… 
                       (imię i nazwisko składającego deklarację) 
 
………………………………………………….. 
                                          (adres) 

DEKLARACJA O WYSOKO ŚCI DOCHODÓW  

za okres ……………………………………………. 

(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złoŜenia wniosku) 

OŚWIADCZAM, Ŝe moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 
 
1. ……………………………………………………………………………..….…. wnioskodawca 

(imię i nazwisko)    (data urodzenia) 
 

2. ……………………………………………………………………………………….…………... 
(imię i nazwisko członka gospodarstwa)   (data urodzenia)   (stopień pokrewieństwa) 
 

3. ………………………………………………………………………………………….………... 
(imię i nazwisko członka gospodarstwa)   (data urodzenia)   (stopień pokrewieństwa) 
 

4. …………………………………………………………………………………………….……... 
(imię i nazwisko członka gospodarstwa)   (data urodzenia)   (stopień pokrewieństwa) 
 

5. ……………………………………………………………………………………………….…... 
(imię i nazwisko członka gospodarstwa)   (data urodzenia)   (stopień pokrewieństwa) 
 

6. ………………………………………………………………………………………………........ 
(imię i nazwisko członka gospodarstwa)   (data urodzenia)   (stopień pokrewieństwa) 
 

7. …..……………………………………………………………………………………………...... 
(imię i nazwisko członka gospodarstwa)   (data urodzenia)   (stopień pokrewieństwa) 
 

8. …………………………………………….……………………………………………………... 
(imię i nazwisko członka gospodarstwa)   (data urodzenia)   (stopień pokrewieństwa) 
 

9. ………………….………………………………………………………………………………... 
(imię i nazwisko członka gospodarstwa)   (data urodzenia)   (stopień pokrewieństwa) 
 

10. ………………….…………………………………………………………………..…………... 
(imię i nazwisko członka gospodarstwa)   (data urodzenia)   (stopień pokrewieństwa) 

 
OŚWIADCZAM, Ŝe w podanym wyŜej okresie dochody moje i wymienionych wyŜej kolejno członków 
mojego gospodarstwa domowego wyniosły: 

Wysokość dochodu 
Lp.1) Miejsce pracy – nauki Źródło dochodu2) 

zł gr 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

RAZEM dochody gospodarstwa domowego   

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi     ……...…………………. zł. 

      to jest miesięcznie     .…..……….…………… zł. 
      



 
 

USTALENIE DOCHODÓW  
 
1. Za dochód uwaŜa się wszystkie 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 Ŝe zostały juŜ zaliczone do kosztów uzyskania  

2. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w 
hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.). 

 
 
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych  
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy  
w zakresie doŜywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych 
świadczeń pienięŜnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.” 
 

OŚWIADCZENIE  
 
Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, Ŝe jest mi wiadomo, Ŝe dokumenty, na których 
podstawie zadeklarowałem(am) dochody jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat  
w celu udostępnienia ich na Ŝądanie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy, a uprzedzony(a)  
o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem 
prawidłowość danych zamieszczonych w deklaracji.  
 
WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. 
zmianami) zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
 
 
 
 
……………………………………..   .......................................................................... 
            (podpis przyjmującego)                                                                 (podpis składającego deklarację)   

 
 

Objaśnienia: 

 
1) Podać liczbę porządkową według wykazu osób zamieszczonych przed tabelą. 
2) Wymienić oddzielnie kaŜde źródło dochodu. 
 
 
UWAGA!  
 
JeŜeli w wyniku wznowienia postępowania stwierdzi się, Ŝe dodatek przyznano na podstawie nieprawidłowych 
danych zawartych w deklaracji lub wniosku, albo Ŝe przyznano go w nadmiernej wysokości, osoba otrzymująca 
dodatek zobowiązana jest do zwrotu nienaleŜnie kwoty otrzymanej w podwójnej wysokości. 

NaleŜności te, wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi, podlegają przymusowemu ściągnięciu  
w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji. 
Wypłatę dodatku w skorygowanej wysokości wstrzymuje się do czasu wyegzekwowania naleŜności.  
 
 
 
 
 


