
WNIOSEK
o pŻyznanie dodatku mieszkaniowego

1. Wnioskodawca ..........
imię i nazwisko, data urodzenia

4. Tytuł prawny do zajmowanego |oka|u:**

! najem

E podnajem

tI społdzie|cze prawo do |oka|u (|okatorskie Iub własnościowe)

! własnoŚć |oka|u w spÓłdzie|ni mieszkaniowej
E własnoŚÓ innego lokaIu mieszkaInego
I własnośÓ domu jednorodzin nego

E własnoŚÓ budynku wie|orodzinnego, w ktÓrym zajmuje |okal
D innytytułprawny
E bez tytułu prawnego, a|e oczekujący na dostarczenie pzysługującego |oka|u zamiennego Iub socja|nego

5. Powiezchnia uiytkowa lokalu
wtym:

b) powierzchniazajmowana pzezwnioskodawcęw pzypadku najmu Iub podnajmu części |okalu .........

6. Liczba osob niepełnosprawnych

b) innych, jeieIi niepełnosprawnośÓwymaga zamieszkania w oddzie|nym pokoju

7' SposÓb ogzewania |oka|u: centra|ne ogaewanie ! jest E brak**

8. SposÓb ogzewania wody: centra|nie ciepła woda [ jest il brak**

9. |nsta|acja gazu pŻewodowego ! iest tI brak**

10. Liczba osÓb w gospodarstwie domowym

1,t. Razem dochody gospodarstwa domowego '.'..''.iłótjttió.óij*6i.bji'...'.'....

12'Łączna kwotawydatkÓwna mieszkaniezaostatnimiesiąc*** .......-inótjttió'ó.(i;ńi;ńóókuffińióii. . .. . .' . .

Potwierdza z arzadca domu :

podpis wnioskodawcy podpis przyjmującego

* w pzypadku pzekroczenia powiezchni normatywnej o 30% a|e nie więcej niŻ 5oo/o pod warunkiem, ie udział
powiezchni pokoi i kuchniw powiezchni uiytkowej lokalu nie przekracza5}o/o

*" właŚciwe zakreŚ|iĆ
*** miesiąc, w ktÓrym składany jest wn iosek



Dodatki mieszkaniowe

Potwierdzam własnoręcznym podpisem,żrczapoznałem/żapoznałam się o odpowiedzialności karnej
za fałszywe zeznanie
Ań. 233. $ 1. Kto, składając zeznanie mogące służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznĄe nieprawdę, |ub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolnoścido |at 3.
$ 2. Warunkiem odpowiedzialnościjest, aby przyjmujący zeznanie, działĄąc w zakresie swoich uprawnień,
uprzedziłzeznającego o odpowiedzia|nościkarnej zafałszywezeznanie lub odebrałod niego przyrzeczenie'
$ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania |ub odpowiedzi na pytania, składa
fałszywe zeznaniez obawy przed odpowiedzia|nościąkarnągrożącąjemu samemu Iub jego najblizszym'
$ 6. Przepisy $1 -3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeże|i
przepis ustawy przewiduje moż|iwośóodebrania oświdczenia pod rygorem odpowiedzialnościkarnej'

miejscowość' data podpis wnioskodawcy

imię inazwisko

aclres

Proszę o pzekazanie.całości przyznanego mi dodatku mieszkaniowego na konto
ad ministratora b udyn ku

podpis pracownika MOPS podpis wnioskodawcy

zlec. 448/15 @ at"trt*a'utu. tet. 33 499 oo 30. fax 33 lti gO ++, M.remtb.eu


