
W N I O S E K  

O  P R Z Y Z N A N I E  D O D A T K U  M I E S Z K A N I O W E G O  

 

I. DANE WNIOSKODAWCY: 

1. Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

2. Numer PESEL: ………………………………………………………………………………………………………………………………..… 

3. Seria i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość1: ……………………………………………………………….. 

II. ADRES ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY: 

1. Miejscowość: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Kod pocztowy: …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Ulica: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Numer domu/numer lokalu: ……………………………………………………………………………………………………………. 

III. DANE ZARZĄDCY BUDYNKU ALBO INNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO POBIERANIA ZA LOKAL 

MIESZKALNY: 

1. Nazwa: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IV. TYTUŁ PRAWNY DO ZAJMOWANEGO LOKALU: 

 najem 

 podnajem 

 spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe) 

 własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej 

 własność innego lokalu mieszkalnego 

 własność domu jednorodzinnego 

 własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal 

 inny tytuł prawny ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego albo 

zawarcie umowy najmu socjalnego 

V. POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU ___ ___ ___ , ___ ___ m2 

w tym: 

1. łączna powierzchnia pokoi i kuchni ___ ___ ___ , ___ ___ m2 

2. powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę, ___ ___ ___ , ___ ___ m2 

najmu lub podnajmu części lokalu 

VI. LICZBA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH: ………………………………………………………………………………………… 

w tym: 

1. poruszających się na wózku inwalidzkim: …………………………………………………………………………………………. 

2. innych niepełnosprawnych, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym 

pokoju: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
1 wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL. 



VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE TECHNICZNEGO WYPOSAŻENIA LOKALU: 

1. sposób ogrzewania lokalu: wyposażenie w centralne ogrzewanie - jest/brak2 

2. sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej: wyposażenie 

w centralną instalację ciepłej wody -  jest/brak2 

3. instalacja gazu przewodowego -  jest/brak2 

VIII. DANE DOTYCZĄCE GOSPODARSTWA DOMOWEGO WNIOSKODAWCY: 

1. Liczba osób w gospodarstwie domowym: ………………………………………………………………………………………… 

2. Łączne dochody członków gospodarstwa domowego w zł ………………………………………………………………… 

 (według deklaracji – średniomiesięcznie) 

IX. ŁĄCZNA KWOTA WYDATKÓW NA LOKAL MIESZKALNY ZA OSTATNI MIESIĄC: ……………………………….. 

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

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

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

 

Ostatni miesiąc oznacza miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy 

 

Punkty II-V, VII i IX potwierdza zarządca domu albo inna osoba uprawniona do pobierania 

należności za lokal mieszkalny 

 

 

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

(podpis zarządcy albo innej osoby uprawnionej 

do pobierania należności za lokal mieszkalny) 

 

Oświadczam, iż powyższe dane są prawdziwe. 

 

 

 

 ……………………………………………… 

 (podpis wnioskodawcy) 

 
2 niepotrzebne skreślić 


