WNIOSEK
o przyznanie dodatku
1

Wnioskodawca

nr

mieszkaniowego

(imiQ indzwisko, data urodzenia)

PESEL

nr telefonu

2. Adres zamieszkania

ulica

nr

domu

nr mieszkania

3. Nazwa i siedziba zarzadcv domu
4. Tytu+ prawny do zajmowanego lokalu

nalem
b) podnajem

a)

c) spotdzielcze prawo do lokalu
(lokatorskie lub wtasno6ciowe)

d) wtasno56 lokalu w

m,ac7u.h,^\A/o,

sp6tdzielni

fl

tr
tr

g) wtasno56 budynku

w kt6rym zajmuje

L--l

h) inny tytu{

flL-l

wielorodzinnego,
lokal

prawny

tr

!

5. Powierzchnia uzvtkowa lokalu

w

tym:

a\ lqczna powierzchnia pokoi i kuchni*
b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcq
w przypadku najmu lub podnajmu czq5ci lokalu

6. Liczba os6b niepetnosprawnych: a) poruszajqcych siq na w6zku
b) innych, kt6rych niepelnosprawno66 wymaga
zamieszkiwania tnr oddzielnym pokoju

7. Spos6b ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie
8. Spos6b ogrzewania wody: centralnie ciepta woda

9. Instalacja gazu przewodowego

-

a) jest

b) brak

a) jest

b) brak

a)

""
""

b) brak **

jest

10. Liczba os6b w gospodarstwie domowym
11. Razem dochody gospodarstwa domowego
12 t-qczna kwota

w tym:

wydatk6w na mieszkanie za ostatni miesriqc: ***

(wedlug okazanych dokument6w)

al czynsz
b) koszty eksploatacji i remont6w

d

cl zaliczki na koszty zarzqdu nieruchomo6ciq wsp6lnq
d) centralne ogrzewanie
e) ciepta woda

+

f) zimna woda
g) odbi6r nieczysto6ci piynnych

o

h) odbi6r nieczystoSci statych

o

i) inne

Potwierdza zarzqdca domu, pkt 2-5, 7-9,

12

(podpis

i

pieczqtka zaftqdcy)

(podpis przyjmujqcego)

(podpis wnioskodawcy)

x w przypadku

przekroczenia powierzchni normatywnej o 30% ale nie wigcej
vv powierzcl-rni
ni2 50o/o pod warunkiem, 2e udzial powierzchni pokoi i kuchni w
Pvvvrsrzurrrrr

u2ytkowej lokalu

nie przekracza60Yo

fl

. - r,, prawnego,
na dostarczenie
rrna+arnzania
^.^.",^^^^ ale
i)' bez tytulu
^r^ oczekuiqcy
^^_^t,i-^\, na
przysiugulqcego lokalu zamiennego lub socjalnego tr

||||vvc|\9|||v!'vJ

e) wtasno66 innego lokalu mieszkalnego

wlasno66 domu jednorodzinnego

++

niepotrzebne skre5li6,

*+* miesiqc w kt6rym skladany jest wniosek

(nazwa i adres zakladu pracy/pieczqi)

ZASWIADCZENIE O DOCHODACH
dla os6b pracujqcych na podstawie umowy o pracq/umowy cywilnoprawnej/

W tabeli naleLy uwzglqdni6 doch6d wg faktvcznei datlir wyplaty (bezwzglgdu na okres, kt6rego
dotyczy) (w tym splaty, premie, nagrody, ryczalty i inne)=
Skladka na

Data

ubezpieczenie
fa

Koszty

lnne dodatkowe

ktycznej

Swiadczenia wyptacone

Spoleczne (wytqcznie

wyplaty

Przych6d.

skladki: emerytalna,

ia

pracownikowi w

przychodu

podanym okresie

uzyska

n

rentowa i chorobowa)
5=2-(3+4)

Razem:

(preczQc i pooprs osooy upowaznroneJ

)

Za dochdd uvta|o sig wszelkie przycltody po odliczeniu koszttiw iclt uzyskania oraz po odliczeniu sklsdek nu ubezpieczenie
enterytalne i rentowe oruz no ubezpieczenie chorobowe, okrcSl'ortyclr w przepisaclt o systemie ubezpieczeri spolecznyclt,
clryba , 2e zostallt jut zaliczone do koszttiw uzyskunia przycltodu. Do dochodu nie v,licza sig iwiadczeri pomocy materialnej
dla uczni6v,, jednorazotuej zapontogi z tytulu urodzenia sig dziercka, dodatku do zasilku rodzinnego z tytulu urodzenia sig
dziecka, pomocy v, zakresie dozyu,iania, zasiJk6y, oraz dodatk6w ltielggn.acyjnych, zasilk1w okresowych z pontocy spolecznej,
dodatk6w dla sierot zupelnych, jednorazouych iv,iadczeit pienig2nych i iwiadczefi w naturze z ponxocy spolecznej, dodatku
ntieszkaniotuego dodatktt energetycznego oraz zapontogi pienig2nej, o kt1rej nlowa w przepisach o zapomodze pien.ig2nej dla
niekt1tych entetyt1w, rencistdv, i os6b pobierajqcych iwiadczenie przedenterytalne albo za.silek przedenterytalny w 2007r,
Doch1d z protuadzenia gospodarshtta rolnego ustala sig na podstawie powierzchni grunt1w w hektarach przeliczeniowych i przecigtnego
dochodu z ) ha przeliczeniotuego.
(napodstau,ieart.3 ust3 orazart.4 ustawyo dodatkach mieszkaniowych zdn 21 06?,001 r,(Dz.U

2}ir!.,no

iarrami)

Do cel6w obliczenia dodatku mieszkaniowego do dochodu przvkladowo zalicza siq:

Wynagrodzenie za pracq, emerytury, renty, wynagrodzenie z um6w o dzielo , zlecenia i agencyjnych, diety, zasilki
stale z pomocy spolecznej, swiadczenia rodzinne, wychowawcze, zasilki dla bezrobotnych, przedemerytalne,
dodatki kombatanckie, stypendia studenckie, zold, alimenty, jednorazowe odprawy, nagrody pieniQzne.

OSWIADC}ZENIE
o uzvskiwanvch dochodach z dzialalno6ci gospodarczei
za okres trzech miesiecy poprzedzaj4cych datq zlo2enia
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Ia

)i-l;.;",;l;il". ;;"J

odpowiedzizrlno6ci karnej z art.233 par. 1 KK( Kto
sktadajqc zeznanie majqce slu2yc za dow6d w postqpowaniu sqdowym lub w innym
postqpowaniu prowadzonym na podstawie usterwy, zeznaje nieprawdq lub zataja prawdq,
podlega karze pozbawienia wolnoSci do lat 3) oswiadczam

Ja ni2ej podpisany, pouczony o

:

1,

Forma ksiqgowania skladek ZUS: ujqte w kosztach
Przych6d

Koszty
uzyskania
przychodu

Sktadki
ZUS

Iemerytalna,
renrowa
chorc,bowa)

tak

Doch6d brutto
do
opodatkowania
e = b-c-d

nie

Sktadka na
ubezpieczenie
zdrowotne

c

Za doch6d uwaza siq wszelkie przychody po odliczeniu koszt6w ich uzyskania
oraz po odliczeniu skladek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz
ubezpieczenie chorobowe, okre5;en'7ch w przepisach o systemie ubezpieczen
spolecznych, chyba 2e zostaly zaliczone do koszt6w uzyskania.

o

Przvchodv nale2y uimowa6 osobrno za ka2dy miesiac, nie narastaiaco!

o

Je6li w danvm miesiacu wvstepowala strata za doch6d nale2v przvia6 ..O".

Ponadto o5wiadczam, ze:

Lubicz, dnia...................
Czytelny podpis

KARTA

LOKALU

Dane wypefnia i potwierdza zarzqdca lokalu
Pa

n/Pa ni

ul. ....................
(dane wnioskodawcy

Data zawarcia ostatniej umowy najmu

)

:

Powierzchnia u2ytkowa lokalu .....'...'...

Wydatki za mieszkanie za

miesiEc

'.

obejmujE

:

Kwota

Wydatki

LP.

1

Czynsz

2

Zimna woda

3

(ilo5c osob...
Odprowadzenie 6ciek6w
( ilo56 os6b..........)

4

Ciepla woda

5.

Centralne ogrzewanie

6

5mtecl

7

Domofon

8

ln ne

(ilo56 os6b...........)

(ilo56 os6b..........)

RAZEM

Dodatkowa informacia
iest

Brak *

Jest

Brak*
Bra k*

jest
iest
iest
taK

tak
tak
tak
tak
tak
tak

Bra kx

Brak*
Nie *
Nie *
Nie *
Nie *
Nie *

Ne
Nie *

o

:

w.c. w mieszkaniu
Ciepla woda
lazienka

Centralne ogrzewania
Gaz przewodowv

z

sieci (dostarczane przezzarzqdcq lokalu)

lnstalacia wod-kanalizacvina
Mieszkanie z wsp6iu2vwalnodcia lazienki lub przedpokoju lub kuchni
Mieszkanie strvchowe
Lokal usvtuowany w budynku wyposa2onym w windq
Budynek przeznaczonV do rozbi6rki
Lokal pelnostandardowy wybuclowany po 1993 r
Mieszkanie z ciemna kuchniq
Ogrzewanie lokalu : podai jakie

.....

Niepotrzebneskre6lii
(Data i podpis zarzEdcy

- tel.kontaktowy)

O6wiadczam,2e w podanym wy2ej okresie dochody moje i wymienionych wy2ej kolejno czlonk6w moiego
gospodarstwa domowego wyniosly:

Razem dochody gospodarstwa

Sredni doch6d na 1 czlonka gospodarstwa domowego wynosi

zl

to jest miesiqcznie

zl

Skladajqc osobiScie niniejszq deklaracjg o6wiadczam, 2e jest mi wiadomo, ze dokumenty, na kt6rych
podstawie zadeklarowatem(am) dochody, jestem zobowiqzany(a) przechowywa6 przez okres 3 lat
a uprzedzony(a) o odpowiedzialno6ci karnej z art. 233 $ 1 Kodeksu Karnego potwierdzam wlasnorqcznym
pod pi sem prawdziwo66 da nych zamieszczonych w dekla ra cj i.

podpis przyjmujqcego

obja5nienia:

1) podu6 riczbg porzqdkowq (wedlug wykaiu os6b zamieszczonego przed tabelq).
2)
Wvmieni6 oddzielnie ka2de 2r6dlo dochodu.

podpis skladajqcego deklaracjg

