
załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr VI / 16 /2021Rady Miejskiej w Starachowicach z dnia 28 maja 2021r.
Nr wniosku ...........................................data złożenia ........................................(wypełnia pracownik przyjmujący)WNIOSEKo przyznane dodatku mieszkaniowego

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) ............................................................................................................................................
PESEL : ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ .........................................................................................................albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy w przypadku braku nr PESEL
numer telefonu ..................................................... (nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt w sprawie wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego)
2. Adres zamieszkania: 27-200 Starachowice, ul. ......................................................... 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 mieszkalnego*): właściwe pola wyboru ⃣ zaznaczyć X

⃣ najem ⃣ własność innego lokalu mieszkalnego
⃣ podnajem ⃣ własność domu jednorodzinnego
⃣ spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe) ⃣ własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal
⃣własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej ⃣ inny tytuł prawny ...................
⃣ bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego

5. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego: __ __ __ , __ __m2, w tym:
a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni **) __ __ __ , __ __ m2
b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę, w przypadku najmu lub podnajmu części lokalu __ __ __ , __ __ m2

6. Liczba osób niepełnosprawnych:
a) poruszających się na wózku ........................b) innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju ...................
7. Sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie: ⃣ jest ⃣ brak
8. Sposób ogrzewania wody: centralnie ciepła woda: ⃣ jest ⃣ brak
9. Instalacja gazu przewodowego: ⃣ jest ⃣ brak właściwe pola wyboru ⃣ zaznaczyć
10. Liczba osób w gospodarstwie domowym .....................................
11. Razem dochody gospodarstwa domowego ............................................................................................................................(za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2020r., poz. 111 z późn. zm.)

12. Łączna kwota wydatków związanych z zajmowanym lokalem za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku .........................(według okazanych dokumentów)
NAZWA WYDATKU KWOTA NAZWA WYDATKU KWOTAczynsz/eksploatacja/remonty odprowadzanie ściekówcentralne ogrzewania wywóz nieczystości stałychzimna woda stawka czynszu regulowanegociepła woda inneRAZEM (pkt 12)

13. Oświadczenie dotyczące właściciela domu jednorodzinnego (właściwe pola wyboru ⃣ zaznaczyć X):
a) jestem właścicielem domu jednorodzinnego ⃣ tak ⃣ nieb) do wniosku dołączam dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi ikuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu ⃣ tak ⃣ nie



Czynniki obniżające stawkę czynszu
Wyposażenie lokali mieszkaniowych w instalacje Baza III strefamiasta(peryferia)

lokale wbudynkachmieszkalnych
lokale z kuchniąbezbezpośredniegooświetlenia lublok.adaptowane

lokale naparterze lubostatnimpiętrze
-10% -10% -10% -5%wodno-kanal.: łazienka, wc, co, gaz przewodowy,centralnie ciepła wodawodno-kanal.: łazienka, wc, co, gaz przewodowywodno-kanal.: łazienka, wc, centralne ogrzewanie lub gazprzewodowywodno-kanal.: łazienka, wcwodno-kanalizacyjnewodociągowebez instalacji odpowiedni wybór zaznaczyć Xnie dotyczy mieszkań komunalnych

pkt 2-5, 7-9, 12 potwierdza zarządca lokalu mieszkalnego ................................................(podpis zarządcy)
Oświadczam, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

....................................................(podpis wnioskodawcy)
FORMA PŁATNOŚCI
wnioskuję o przekazanie przyznanego ryczałtu dodatku mieszkaniowego (właściwe pola wyboru ⃣ zaznaczyć X):

⃣ na konto zarządcy budynku
⃣ innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny w celu zaliczenia go w poczet czynszu i innych opłatponoszonych przeze mnie za najmowany lokal mieszkalny
⃣ na moje konto bankowe

(numer rachunku bankowego)

................................................................................................................................................................................................
(właściciel rachunku)

Starachowice, .................................. .........................................................data (podpis wnioskodawcy)

*dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego. Może przysługiwać napodstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych.
**w przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30% ale nie więcej niż 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowejlokalu nie przekracza 60%.


