
Zaląenik do rozpoządzenia
Rady Minisffiw z dnia 28.12.2001 r. (Dz. U. nr 156)

WN|OSEK zaĘczniknrl

o przyznanie dodatku mieszkan iowego

''''' 
ińię i'ńiiwib"ńó, iiatti'uHł;óńi;

1. Wnioskodawca

2. Adres eami*szkania

3. Nazwa i siedziba zarządcy don"lu

4. Tytuł prawny d eajn,lowanego lakalu.

a} najęm

b} podnajem

c} spółdzięlcze prawo da lokalu {lckatcrskie lub własnościcwe}

d} własnośc lokalu w społdzielni mieszkaniowej

ei własnor*c innego lokalu mieszkalnęgo

ą wła*no*c donru jednoradzinri*go

g} własnosc budynku wieloroclzirłnego, w ątóryrn zajmuje okat

h} inny tytuł prawny

i} bex tytułu pr w ls o, gle oczekują*y na destarczenie

prcysłuEująe*Es mu lokelu zamienne s lub so*.!e!neg*

. Powlęrzchnia uzytkcwa loke!u*}

w tym:

a} łącuna powiereehnia pakoi ! kuchni*}

b) powierzchn!a zajmfiwana przez Wniaskadawcę

w przypadku na"lmu lulb podnajrni; xę ni !okaiu*}

6. Liczba osob niepełnosprawnych.

a} poru zająeych się na wózku

b} innych, j*ze!! niepełncspl-awnośc wyrna a

zami*sakiwania w oddzielnym pokojtl

7. pos*b ogreewania lokalu:

8. posób ogrzeuf,.ąnia wody:

9. lnstalacja gazu pruewodowego:

centralne ogruewanie

centralnie ciepła wgda

- a) jest, b) brak "*}

- a} jest, b} brak "")

- a} jest, b) brak *"}

według d*klaracji

10.

11.

12.

Liczba osob w o podarstwie domowym .,

Razem dochody gospodarstwa domovrego

Łączna kwota wydatkow na mieszkanie

za ostatni n-liesiąc***}
według okazanych dgkumentów

Potwierdza zarządca domu

{pkt 2-5, 7-S i 12):
pieceęć i podpis earządcy

podpis Wnioskodawcy pcdpis przyjmującegc

*) w pnypadku pnekroczenia powierzchni normatywnej o 30%, ale nie więcej niż o 5a% pod warunkiem, że udział powienchni pokoi i kuchni

w pawierzchni użytkowej lokalu nie pnekracza 6a%,
**) niepotaebnę skreślić,
*"*) miesiąc, w którym składany jest wniosek.
zlec. l2)/o4 @ ai.|rroa,łu, tel. 33 499 o0 30, fax 33 8 l 5 90 44, wwurfernlb. u



ośwnDczENlE
(dotyczy wn ioskod awców n ieposiadaj ących central nego og rzewan ia

i centralnej ciepĘ wody)

|N zwlązku ze złożonym wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego i ewentualnym
pzyznaniem mi ryczaftu na zakup opału (części dodatku mieszkaniowego), proszę o:

O przesłanie ryczaftu przekazem pocztowym na adres domowy"),

O dokonanie przelewu na moje konto osobiste w Banku

nr konta

O doliczenie ryczałtu do kwoty dodatku mieszkaniowego przekazywanego na konto zarządcy dornu

-w ceIu zaliczeniago w poczet ponoszonych p|zeze mnie opłat czynszowychzazajmowany lokal

oraz ewentual nych zaległości czynszowych*).

Chorzów,
podpis Wnioskodawcy

*) zaznaczyc właściwe


