
Szanowny Interesancie! – uprzejmie prosimy o zapoznanie się z objaśnieniami pod wnioskiem (formularzem), 
celem ułatwienia wzajemnej współpracy (realizacji podania/wniosku). 

I. Dane Wnioskodawcy:

1. Imię i Nazwisko:
miejscowość data 

WNIOSEK O: 

PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO 2. Adres  zamieszkania:

Miejsce na pieczęć 
wpływu do Urzędu: 

3. Data urodzenia

3. Telefon kontaktowy:

Burmistrz Międzychodu 
Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie 
ul. Marszałka Piłsudskiego 2 
64-400 MIĘDZYCHÓD

4. Adres e-mail:

5. PESEL

II. Korzystając z przysługującego mi uprawnienia zwracam się o:

1. Przyznanie dodatku mieszkaniowego

III. Informacje niezbędne dla realizacji mojego uprawnienia:
1. Nazwa i siedziba zarządcy domu : ................................................................................................................ 

2. Tytuł prawny do zajmowania lokalu ( właściwe zaznaczyć) :

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

3. Powierzchnia użytkowa lokalu : .................................................................................................................. 
w tym : 
a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni*..................................................................................................... 
b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę w przypadku najmu lub podnajmu części lokalu

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

4. Liczba osób niepełnosprawnych :
a) poruszających się na wózku ................................................................................................................. 
b) innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga

zamieszkiwania w oddzielnym pokoju................................................................................................... 



5. Sposób ogrzewania lokalu : centralne ogrzewanie
6. Sposób ogrzewania wody : centralnie ciepła woda
7. Instalacja gazu przewodowego:

 jest
 jest
 jest

 brak
 brak
 brak

8. Liczba osób w gospodarstwie domowym ..................................................................................................... 

9. Razem dochody gospodarstwa domowego .................................................................................................. 

10. Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc ** ....................................................................   
..................................................................................................................................................................... 

(według okazanych dokumentów) 

* W przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30% ale nie o więcej niż 50% pod warunkiem, że udział 
        powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60% 
**    Miesiąc, w którym składany jest wniosek 

IV. Potwierdza zarządca domu I pkt 1-2, III pkt 5-7, 10

........................................................................................................................................................... 
(podpis zarządcy) 

V. Ryczałt
Na życzenie wnioskodawcy naliczony dodatek mieszkaniowy może być w całości przekazywany na rzecz zarządcy 
domu (łącznie z przysługującym ryczałtem za brak w lokalu centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody i gazu 
przewodowego) 
` 
Czy przekazywać całość dodatku zarządcy ? 

TAK        NIE * 
– niezależnie od wysokości naliczonego dodatku *
– tylko wówczas gdy kwota naliczonego dodatku przekracza opłat uiszczanych zarządcy domu*

* Niepotrzebne skreślić

VI. Celem realizacji przysługującego mi uprawnienia załączam:

1) Deklarację o wysokości dochodów (załącznik Nr 1).
2) Zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy – dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

umowy zlecenia lub o dzieło (załącznik Nr 2).
3) Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób wskazanych w deklaracji.
4) Rachunki potwierdzające wydatki.
5) Zaświadczenie Starosty Międzychodzkiego lub oświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową domu

jednorodzinnego- w przypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem domu jednorodzinnego.

INFORMACJA: 
Wniosek (podanie), załączone dokumenty oraz oświadczenia mają na celu uzyskanie dokumenty potwierdzającego prawdziwą 
okoliczność mającą znaczenie prawne. Wyłudzenie poświadczenia nieprawdy poprzez podstępne wprowadzenie w błąd 
funkcjonariusza publicznego lub innej osoby upoważnionej do wystawienia dokumentu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 
3 – art. 272 ustawy z dnia 6 czerwca 1977 r. Kodeks karny 

Szanowny Interesancie! – wskazanie danych w pkt.: 
I 1-3, III, IV, V  – jest obowiązkowe. 
I 3 i 4 – ułatwi nam wzajemny kontakt 
I 5 – umożliwi Tobie „śledzenie” realizacji spraw na 
stronie internetowej Urzędu pod adresem: …………… Czytelny podpis Wnioskodawcy bądź pełnomocnika, 

pieczęć Podmiotu oraz odpis osoby umocowanej 

Niniejszy wniosek/podanie stanowi załącznik do karty usługi Nr 3/RKS 



 Załącznik Nr 1 
do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

I. Dane Wnioskodawcy:

1. Imię i Nazwisko: miejscowość  data 

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW 
za okres 

..................................................................... 
(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających 

datę złożenia wniosku)  

2. Adres  zamieszkania:

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 

L.p. Imię i nazwisko Stopień 
pokrewieństwa data urodzenia 

1. wnioskodawca 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.



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

Lp. 1 M iejsce pracy - nauki Źródło dochodu 2 Wysokość dochodu w  zł. 

Razem dochody 
gospodarstwa domowego  ............................... 

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

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

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadcza, 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 

Objaśnienia: 
1) Podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą.
2) Wymienić oddzielnie każdego źródła dochodu.



 Załącznik Nr 2 
do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

 
 

     
  miejscowość  data 

   

 

 

 ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI  

DOCHODÓW 

pieczątka zakładu 
 
Zaświadcza się, że Pan(i)........................................................................................ 
zamieszkały(a)....................................................................................................... 
jest zatrudniony(a) w wymiarze czasu pracy............................................................ 
stosunek pracy zawarto dnia................................................................................... 
na czas................................................................................................................. 
 
Dochód wypłacony w trzech miesiącach wynosi: 
 

Miesiąc/Rok 

 
Przychód 

Składka na 
ubezp. społ. 

Koszty 
uzyskania 

 
Dochód Dodatki 

  (1) (2) (3) (1-2-3) 

      

      

      

RAZEM      

 
 

......................................................... 
(podpis) 

Pouczenie: 
Na podstawie Art.3 pkt.3 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Za dochód uważa się wszelkie 
przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na 
ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do 
kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot 
zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie 
dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i 
świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której 
mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie 
przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w 
przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z 
powodów politycznych, świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 
wychowywaniu dzieci, oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i 
systemie pieczy zastępczej.  
Zaświadczenie wydaje się w celu: naliczenia dodatku mieszkaniowego 
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