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WNIOSEK 
o przyznanie  dodatku  mieszkaniowego 

 
1. Wnioskodawca ................................................................................................................................. 

( imię i nazwisko, data urodzenia ) 
2. Adres zamieszkania ......................................................................................................................... 

3. Nazwa i siedziba  zarządcy domu ................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

4. 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 lub socjalnego 

5. Powierzchnia użytkowa lokalu ................................. .………..……w tym: 
a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni*) .................................................... 
b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę 

w przypadku najmu lub podnajmu części lokalu ................................... 
6. Liczba osób niepełnosprawnych: 

a) poruszających się na wózku ................................................................. 
b) innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga 

zamieszkania w oddzielnym pokoju ..................................................... 
 
7. Sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie - a) jest b) brak**) 
 
8. Sposób ogrzewania wody: centralnie ciepła woda - a) jest b) brak**) 
 
9. Instalacja gazu przewodowego   - a) jest b) brak**) 
 
10. Liczba osób w gospodarstwie domowym ..................................................................................... 

11. Razem dochody gospodarstwa domowego .................................................................................. 
( według deklaracji ) 

12. Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc***) ................................................... 
............................................................................................................................................................ 

( według okazanych dokumentów ) 
Potwierdza zarządca domu 
pkt 2-5, 7-9, 12 ......................................................................................................................................... 

( podpis zarządcy ) 
 

 
 
.....................................................    ……………………………………. 
( podpis wnioskodawcy )                                  ( podpis przyjmującego ) 
 
* 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 % 
**       Niepotrzebne skreślić 
***     Miesiąc, w którym składany jest wniosek                                                                            
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          Zielona Góra, .............. 20..… r. 
(miejscowość)        (data) 

 
......................................................................................... 

(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 .................................................................   

10. Imię i nazwisko ................................................................. stopień pokrewieństwa …………………………… 

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

Lp.1) Miejsce pracy - nauki2) Źródła dochodu Wysokość dochodu w zł 
1 2 3 4 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

   

 

 

   

 

 

  

 

  

  

 

Razem dochody 

gospodarstwa domowego : 

 

 

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi ............... zł, to jest miesięcznie ................... zł. 
 

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, na których 
podstawie zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat, 
a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam własnoręcznym 
podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji. 
 

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

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

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                                                 
   Objaśnienia 
1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą (str. 1 deklaracji) 
2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu 
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Dodatkowe oświadczenia 
 

Ja, niżej podpisana/y: 
2. Oświadczam, że ja i członkowie mojego gospodarstwa domowego otrzymaliśmy w okresie deklarowanym  
we wniosku zwrot zaliczki na podatek dochodowy z Urzędu Skarbowego 

 

 

TAK - w jakiej wysokości ………………………………..zł; 

 
  
NIE 

 
Prawdziwość danych poświadczam własnoręcznym podpisem 

 
 
                                                                                                                  ……………………………………                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                          podpis wnioskodawcy 
 odpowiednie zaznacz 
 

Upoważnienie dot. sposobu odbierania ryczałtu na zakup opału 
 

  1.     Kwotę należnego ryczałtu proszę przekazać na konto zarządcy na poczet przyszłych należności z tytułu  
               opłat za mieszkanie      
albo  
 
  2.     Kwotę należnego ryczałtu proszę przekazać na osobisty rachunek bankowy nr: 
 

                          

       
 
                                                                                                                     …………………………………… 
                                                                                                                         podpis wnioskodawcy 
 
*Zgodnie z prawem ryczałt w formie dodatku mieszkaniowego wypłacany jest w kasie, istnieje jednak możliwość 
przekazania go wraz z dodatkiem na konto zarządcy.                                                            

Termin przyznanego dodatku mieszkaniowego: 

 Nigdy  

 od ………………………………….do …………………………….w wysokości……………….…………….; 

POTWIERDZA PRACOWNIK PRZYJMUJĄCY WNIOSEK    

                                                                                                              ……………………………………………….          
                                                                                                                            data, imię i nazwisko 

 Dodatkowe informacje: 

 
 W deklaracji  o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego należy uwzględnić:  

 dochód z gospodarstwa rolnego (ilość ha przeliczeniowych x przeciętny dochód z 1 ha przeliczeniowego, 

 dochód z prowadzenia działalności gospodarczej; 

 należy wymienić oddzielnie każde źródło dochodu. 
 

Ponadto, informujemy o możliwości wytypowania wniosku do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego 
i złożenia szczegółowego oświadczenia majątkowego w związku z ubieganiem się o dodatek mieszkaniowy.                    

 
Departament Przedsiębiorczości 

i Gospodarki Komunalnej 
opracowano  

Dyrektor Departamentu 
sprawdzono 

 

Sekretarz Miasta 
zatwierdzono 

US-20 
formularz do karty usługi publicznej 

 data ostatniego przeglądu 05-02-2020 r. 
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Zielona Góra, ..… ……………….. 20..      r. 
................................................................................ 
imię i nazwisko  
 

................................................................................ 
miejsce zamieszkania  

 
     nr tel. kontaktowego/ew. e-mail 
 

          

 

                                                                                                                             Prezydent Miasta Zielona Góra  
Departament Przedsiębiorczości 
i Gospodarki Komunalnej 
Biuro Dodatków Mieszkaniowych 
ul. Długa 13 
65-401 Zielona Góra 
 

DODATKOWE UZUPEŁNIENIE DO WNIOSKU O UZYSKANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO 

 
Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

2133) proszę o przyznanie dodatku mieszkaniowego zgodnie z załączonym i wypełnionym przeze mnie wnioskiem 
o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Wzór wniosku wg załącznika nr 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 
grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156 poz. 1817  
z późn. zm). 
 
Do wniosku dołączam:   

 dokument potwierdzający wysokość wydatków poniesionych na mieszkanie- wydruk opłat                          
z wyszczególnieniem rodzaju wydatków za ostatni miesiąc, tj. miesiąc, w którym składany jest wniosek, 

 faktura za energię elektryczną (wraz z załącznikiem) za ostatni okres rozliczeniowy, jeżeli w lokalu nie ma 
centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody lub instalacji gazu przewodowego, 

 orzeczenie o niepełnosprawności i dokument potwierdzający konieczność poruszania się na wózku inwalidzkim 
lub orzeczenie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności o wymogu zamieszkiwania w 
oddzielnym pokoju, 

 decyzję ZUS i trzy ostatnie odcinki renty lub emerytury (w przypadku braku - oświadczenie o wysokości 
emerytury, renty brutto tj.- przed opodatkowaniem), 

 decyzja o przyznaniu zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku oraz świadczeń alimentacyjnych- tylko                   
w przypadku pobierania świadczeń poza Zieloną Górą, 

  wyrok sądu zasądzający alimenty, 
 zaświadczenie o wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub utracie prawa do zasiłku z Powiatowego Urzędu Pracy, 
 inne 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Dokument (decyzję) odbiorę        osobiście                proszę wysłać pocztą 
 
                                                                                                                                            
                                                                                                                                                   ……………………………………………….. 
                                                                                                                                                                         podpis  wnioskodawcy  
 
Wyrażam dodatkowo zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dotyczących numeru telefonu/ ew. e-maila zawartych we wniosku celem 
umożliwienia szybkiego kontaktu przez Urząd Miasta Zielona Góra z siedzibą przy ul. Podgórnej 22, 65-424 Zielona Góra. Wiem, że podanie tych 
danych jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest moja zgoda, którą mogę wycofać w dowolnym momencie. 

 
 

…………………………………………………. 
data i podpis wnioskodawcy 

 

Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w związku z uzyskaniem dodatku mieszkaniowego są dostępne w Biuletynie 
Informacji Publicznej w dziale Co i jak załatwić w urzędzie? Sprawy mieszkaniowe oraz w Biurze Dodatków Mieszkaniowych przy ul. Długiej 13 
w pokoju nr 10. 

 
Departamentu Przedsiębiorczości 

i Gospodarki Komunalnej 
opracowano 

Dyrektor Departamentu 
sprawdzono 

Inspektor Ochrony Danych 
sprawdzono 

Sekretarz Miasta 
zatwierdzono 

 
 


