
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/265/2021 

Rady Miasta i Gminy Margonin 

z dnia 13 maja 2021 

Wniosek  

o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

Część 1 

1. Dane osoby wnioskującej: 

Imię 

 

Nazwisko 

PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy w przypadku braku 

numer PESEL 

 

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy: 

Miejscowość 

 

Kod pocztowy 

Ulica 

 

Nr domu Nr mieszkania 

 

3. Nazwa i adres zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za 

lokal mieszkalny: 

 

 

 

4. 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 znajduje się lokal 

 inny tytuł prawny 

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

zawarcia umowy najmu socjalnego 

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

łączna powierzchnia pokoi i kuchni*  

powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę w przypadku najmu albo 

podnajmu części lokalu   

 

6. Liczba osób niepełnosprawnych: 

liczba osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim:   

liczba innych osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność wymaga 

zamieszkiwania w oddzielnym pokoju: 

 

7. Informacje techniczne wyposażenia zajmowanego lokalu mieszkalnego: 

sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie  jest  brak 



sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej 

(wyposażenie w centralną instalację ciepłej 

wody:  

 jest  brak 

instalacja gazu przewodowego  jest  brak 

8. Informacja o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego: 

Liczba osób w gospodarstwie domowym**  

9. Informacja o łącznych dochodach w gospodarstwie domowym*** 

Łączny dochód członków gospodarstwa domowego wg deklaracji  

10. Informacja o łącznej kwocie wydatków na lokal mieszkalny za ostatni miesiąc**** 

………………………… w tym: 

czynsz  

koszty eksploatacji i remontów  

zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną  

za energię cieplną  

ciepłą wodę  

zimną wodę  

ścieki  

odpady  

nieczystości ciekłe  

inne  

Potwierdza zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal 

mieszkalny pkt 2-5 oraz 7 i 10  

 

 

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

                                                                           (pieczątka i podpis) 

 

 

 

 

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

               (podpis przyjmującego)                                                        (podpis wnioskodawcy)  

 

 

 

 

 

*) w przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30%, ale nie więcej niż o 50% pod 

warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60% 

**) liczbę członków gospodarstwa domowego ustala się na dzień składania wniosku 

***) za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych 

****) łącznej kwocie wydatków ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku  

 



Część 2 

1. Forma wypłaty: 

Wnioskuję o przekazanie przyznanego ryczałtu, dodatku mieszkaniowego*: 

 

 na konto zarządcy budynku 

 innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny 

 na moje konto bankowe 

 

       

                                                   (numer rachunku bankowego) 

 

 

……………………………………………………………………………………………………… 

                                                           (właściciel rachunku) 

 

 

 

                                                                         ………………………………………… 

                                                                               (data i podpis wnioskodawcy) 

*) właściwe zaznaczyć 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


