
Mysłowice, dnia..................................

W N I O S E K o przyznanie dodatku mieszkaniowego

1.Wnioskodawca (imię i nazwisko) .....................................................................................................……….………..

2. Pesel wnioskodawcy / numer dokumentu potwierdzającego tożsamość……………………………….……………………..

3. Adres zamieszkania......................................................................................................................……………. ……..

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

4.Nazwa  i  siedziba  zarządcy  domu  lub  innej  osoby  upoważnionej  do  pobierania  należności  za  lokal

mieszkalny .................................................................................................………………………………………………………..

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

5. 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 ( wyrok z prawem do najmu socjalnego lokalu) □

6. Powierzchnia użytkowa lokalu.....................................................................................................……………….
         w tym:

a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni .................................................................................……………………….
b)powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę 
w przypadku najmu lub podnajmu części lokalu ..................................................................………………………….

7. Liczba osób niepełnosprawnych:

a) poruszających się na wózku ...................................................................................................…………….
 b) innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym 
pokoju ....................................................................................…………………………………………………………….

8. Sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie – a) jest                    b) brak 
9. Sposób ogrzewania wody:  centralnie ciepła woda – a) jest b) brak 
10.Instalacja gazu przewodowego – a) jest b) brak 

11. Liczba osób w gospodarstwie domowym....................................................................................………………

12. Razem dochody  gospodarstwa domowego..................................................................................…………...
                           (wg deklaracji)

13. Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni
miesiąc  ....................................................................................................................................………………..

( według okazanych dokumentów)
Potwierdza zarządca domu
Pkt 3–6,  8-11,  13  ...................................................................……………………………………………………………………..

(podpis zarządcy)

..............................................................                                                      ..............................................………………..
         (podpis wnioskodawcy)                                                                                                                                 (podpis przyjmującego)
                       



Mysłowice, dnia .................................

...............................................................
 (imię i nazwisko składającego deklarację)

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

………………………………………………………..
                (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.Imię i nazwisko ............................................................................………………………………………...

.stopień pokrewieństwa    .......................................data urodzenia............................................

7.Imię i nazwisko ............................................................................… ……………………………………..

stopień pokrewieństwa  ...........................................data urodzenia.............................…………..

8.Imię i nazwisko ............................................................................………………………………………..

stopień pokrewieństwa  ...........................................data urodzenia...............................………...

9.Imię i nazwisko ............................................................................………………………………………...

stopień pokrewieństwa .............................................data urodzenia................................……..



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

Lp. Miejsce pracy  -  nauki Źródła dochodu     Wysokość dochodu

                                      Razem dochody gospodarstwa domowego                                                                             
 

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

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

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

...........................................................                         ..........................................................
         (podpis przyjmującego)                                                                                  (podpis składającego  deklarację)

Zgodnie z art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych osoba korzystająca
z  dodatku  mieszkaniowego  jest  obowiązana  przechowywać  dokumenty,  o  których  mowa  w  ust.  13
(tj.  dokumenty  na  których  podstawie  zadeklarowała  dochody),  przez  okres  3  lat  od  dnia  wydania  decyzji
o przyznaniu tego dodatku.





Miesięczne wydatki gospodarstwa domowego wynoszą:

Rodzaj wydatku Kwota wg rachunku

Czynsz wraz z opłatami za wodę, ogrzewanie, podgrzanie wody oraz odpady

Energia Elektryczna

Gaz

Telefon stacjonarny 
Nr telefonu:

Telefon komórkowy (podać liczbę)
Nr telefonu:

Kredyt w banku

Zakupy na raty

Telewizja kablowa, Cyfra +, Polsat inne

Internet

Opłata RTV i radio

Przedszkole

Leki

Ubezpieczenie osobowe

Wyżywienie i środki czystości

Koszty utrzymania samochodu (ubezpieczenie, paliwo)
Marka:                         Rok produkcji                  Rok zakupu 

Inne 

Uprzedzony/a  o  odpowiedzialności  karnej  z  art.  233  §  1  Kodeksu  karnego  potwierdzam  własnoręcznym  podpisem
prawdziwość powyższych danych.

Zgodnie z art. 6  ust. 7 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. O dodatkach mieszkaniowych osobie uprawnionej do 
dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiący część dodatku mieszkaniowego, 
jeżeli lokal nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną, instalację ciepłej wody lub gaz 
przewodowy z zewnętrznego źródła.

 Przyznany ryczałt proszę:   wypłacać  w kasie  □       przekazać do administracji      □

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



Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz zgodnie z wymogami tego rozporządzenia wyrażam
zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych zawartych  we  wniosku  o  przyznanie  dodatku
mieszkaniowego,  w  wywiadzie  środowiskowym  a także  innych  danych  uzyskanych  w postępowaniu
dotyczącym dodatków mieszkaniowych  w zakresie koniecznym dla ustalenia stanu faktycznego i prawnego
w celu wydania decyzji w postępowaniu administracyjnym”.

Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 w zw. z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Mysłowice z siedzibą w Urzędzie Miasta

Mysłowice przy ul. Powstańców 1, 41 – 400 Mysłowice 

 podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do nadania biegu postępowaniu administracyjnemu

i jego prowadzenia. Niepodanie danych lub cofnięcie zgody na ich przetwarzanie może skutkować

niezałatwieniem  sprawy  administracyjnej  (odmową  wszczęcia  postępowania,  umorzeniem

postępowania lub decyzją odmowną); 

 dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  rozpatrzenia  sprawy  o  przyznanie  dodatku

mieszkaniowego;

 posiada  Pan/Pani  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  i  ich  sprostowania,  usunięcia,

ograniczenia  przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzanych  danych,  prawo

do  przenoszenia  danych,  prawo  do  cofnięcia  zgody   na  przetwarzanie  danych  w  dowolnym

momencie;

 jeżeli rozpatrzenie sprawy  będzie  tego wymagało dane osobowe wraz z  opisem sprawy przekazane

mogą  być  odbiorcy  zewnętrznemu  (np.  jednostce  organizacyjnej  Miasta  Mysłowice,

Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu) 

 inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Mysłowice jest Pan Marcin Patałąg adres e- mail:

m.patalag@um.myslowice.pl

 okres przechowywania danych zależny jest od przedstawionej sprawy i przyporządkowanej dla niej

zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, kategorii archiwalnej z Instrukcji Kancelaryjnej 

 ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do  organu nadzorczego 

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



Informacja zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny

w oparciu  o ustawę z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych

(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 r. pozycja 2133 z późniejszymi zmianami)
Dane wnioskodawcy:

Imię (imiona)

Nazwisko

Adres zamieszkania

Ilość osób w gospodarstwie domowym

Wydatki ponoszone w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego za miesiąc …………… ………………………..2021 r. 

(ponoszone w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku)

Opłaty za lokal Stawka za 

jednostkę miary

Powierzchnia / ilość Jednostka 

miary

Wartość

1 2 3 4 5 (2x3)
Czynsz /odszkodowanie/eksploatacja + fundusz 
remontowy*

(z wyłączeniem ubezpieczenia podatku od 

nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie 

gruntu i rocznych opłat przekształceniowych)

m²

Centralne ogrzewanie m²

Centralnie ciepła woda m³

Wywóz nieczystości stałych Liczba osób

Zimna woda + ścieki m³

Razem

Data i podpis zarządcy lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny

Data i podpis zarządcy

Jeżeli  lokal  mieszkalny  znajduje  się  poza  mieszkaniowym  zasobem  gminy  dla  celów  obliczenia  dodatku
mieszkaniowego  wydatki  są  przeliczane  na  takie  jakie  obowiązują  w  mieszkaniowym  zasobie  gminy.
W związku z zastosowaniem obniżki stawki czynszowej za 1m2  należy zakreślić poniższe dane:

brak centralnego ogrzewania(-5%) tak nie 

brak łazienki w lokalu (5%) tak nie

brak wc w lokalu(-5%) tak nie 

brak wody w lokalu (-5%) tak nie 

brak kuchni w lokalu(-5%) tak nie 

suterena (-3%) tak nie 

ślepa kuchnia(-3%) tak nie

wspólny przedpokój(-1%) tak nie 

Rachunek bankowy, na który należy przekazywać dodatek mieszkaniowy



Nazwa i adres właściciela rachunku bankowego

Imię (imiona)

Nazwisko

Adres zamieszkania oraz telefon

Numer rachunku bankowego

Bank ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W przypadku zmiany zarządcy / administratora / właściciela, a także zmiany numeru rachunku bankowego

należy niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie organ przyznający dodatek mieszkaniowy.

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w niniejszej informacji.

Data i podpis zarządcy lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny

Data i podpis zarządcy

Pouczenie

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych - zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania

należności  za  lokal  mieszkalny zawiadamia organ przyznający dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości,  o  których

mowa w art. 7 ust. 11, obejmujących pełne 2 miesiące, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zaległości. W przypadku

niedopełnienia tego obowiązku zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokale mieszkalne

zwraca organowi przyznającemu dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków wypłaconych za miesiące, w których występowały

zaległości  w tych opłatach. Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności  za lokal  mieszkalny

zwraca  organowi  te  kwoty  w  terminie  kolejnych  2  miesięcy,  jeżeli  gospodarstwo  domowe,  któremu  przyznano  dodatek

mieszkaniowy,  nie uiści  zaległych opłat  w terminie miesiąca od powstania obowiązku zawiadomienia organu o powstaniu

zaległości.  Jeżeli  ryczałt  na  zakup  opału  był  wypłacany  zarządcy  budynku  albo  innej  osobie  uprawnionej  do  pobierania

należności za lokal mieszkalny, na których spoczywa obowiązek powiadamiania organu przyznającego dodatek mieszkaniowy

o  wystąpieniu  zaległości  w  opłatach,  zarządca  budynku  albo  inna  osoba  uprawniona  do  pobierania  należności  za  lokal

mieszkalny zwraca także nienależnie wypłacony ryczałt. 

Stosownie do z art. 8a ustawy o dodatkach mieszkaniowych -  w przypadku niewykonania obowiązku zawiadomienia organu

przyznającego  dodatek  mieszkaniowy  o  wystąpieniu  zaległości,  o  którym  mowa  w  art.  8  ust.  4,  organ  uprawniony  do

przyznania  dodatku  mieszkaniowego  nakłada  w  drodze  decyzji  na  zarządcę  budynku  albo  inną  osobę  uprawnioną  do

pobierania należności za lokal mieszkalny karę pieniężną  w wysokości 500 zł. Kara pieniężna stanowi dochód budżetu gminy i

jest  uiszczana na rachunek bankowy organu przyznającego dodatek mieszkaniowy,  w terminie 14 dni  od dnia,  w którym

decyzja nakładająca karę pieniężną stała się ostateczna. 
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