
Załącznik nr 1
do uchwały nr XL/884/21

z dnia 26 maja 2021r.

WNIOSEK
o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Część I

1. Wnioskodawca ...........................................ANNA KOWALSKA……..............................................................................
( imię i nazwisko – wypełnić drukowanymi literami )

PESEL: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nr dowodu osobistego/paszportu
(wypełnić tylko w przypadku braku
nr PESEL):

Nr telefonu (1)…………………………………111 111 111……………………………………………….…………………...

Adres poczty elektronicznej e-mail (2) ……………………………adres@email.pl..….……………….........................

2.  Adres zamieszkania wnioskodawcy .............................MARSOWA 1/2 85-123 BYDGOSZCZ............................

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

mieszkalny ...................................SM “ZJEDNOCZNENI”.................................................................................................

4.  Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego:
a) najem

b) podnajem

c) spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe)

d) własność lokalu spółdzielni mieszkaniowej

e) własność innego lokalu mieszkalnego

f) własność domu jednorodzinnego

g) własność budynku wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal

h) inny tytuł prawny

i) bez tytułu prawnego, ale oczekujący na przysługujący lokal zamienny albo najem
socjalny lokalu

5.  Powierzchnia użytkowa lokalu ...............................48 m2..............................................................................................
w tym:

a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni (3)...............................42 m2............................................................................

b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę w przypadku najmu lub podnajmu części lokalu
...............................................................................................

6.  Liczba osób niepełnosprawnych:

a) poruszających się na wózku inwalidzkim..........................brak............................................................................

b) innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju ..........................brak................................................................................
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7. Techniczne wyposażenie zajmowanego lokalu mieszkalnego:

a) sposób ogrzewania lokalu:
wyposażenie w centralne ogrzewanie                                  jest   b)   brak (4)

b) sposób przygotowywania ciepłej wody użytkowej :
wyposażenie w centralną instalację ciepłej wody                jest   b)   brak (4)

c)   instalacja gazu przewodowego                                             jest   b)   brak (4)

8. Liczba osób wchodząca w skład  gospodarstwa domowego (5) ..........................3..................................................

9. Łączny dochód członków gospodarstwa domowego ..............................................9.870.......................................
(według deklaracji)

10. Łączna kwota wydatków na lokal mieszkalny za ostatni miesiąc tj. miesiąc poprzedzający dzień

złożenia wniosku: ....................................................480 zł................................................................................................
(według okazanych dokumentów)

11. Potwierdzenie punktów  2-5, 7 i 10 przez zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną

do pobierania należności za lokal mieszkalny.

.….....................................................................................................
( data i czytelny podpis zarządcy budynku albo innej osoby
uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny)

.........................................................                                                                                                 ...........01.08.2021 ANNA KOWALSKA................................
(data i podpis przyjmującego) (czytelny podpis wnioskodawcy)

1) i (2) podanie  nie  jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt w sprawie wniosku i przyspieszy  załatwienie sprawy;
(3) w przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30% , ale nie więcej niż 50% pod warunkiem, że udział  powierzchni pokoi i kuchni

w  powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%;
(4) odpowiednie zaznaczyć;
(5) podać liczbę członków gospodarstwa domowego na dzień składania wniosku.
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