WNIOSEK
o przyznanie dodatku mieszkaniowego
1. Wnioskodawca :..................................................................................................................……
( imię i nazwisko oraz numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy w przypadku braku numeru PESEL)

2. Adres zamieszkania ..............................................................................................................…
3. Nazwa i siedziba zarządcy budynku lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności za
lokal mieszkalny .....................................................................................…………………………..
4. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego:
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 inwalidzkim ....................................
b/ innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju ......……..
7. Techniczne wyposażenie zajmowanego lokalu mieszkalnego:
a) sposób ogrzewania lokalu (wyposażenie w centralne ogrzewanie)
- jest
brak **)
b) sposób przygotowywania ciepłej wody użytkowej (wyposażenie w centralną instalację
ciepłej wody),
- jest
brak **)
c) instalacja gazu przewodowego
- jest
brak **)
8. Liczba osób wchodząca w skład gospodarstwa domowego ............................................………
a) łączne dochody członków gospodarstwa domowego

...........................................…………
(według deklaracji)

9. Informacja o łącznej kwocie wydatków na lokal mieszkalny, o których mowa w art. 6
ust. 3-4a, za ostatni miesiąc :***).............................……………………………………………...
10. Potwierdzenie informacji, o których mowa pkt 2-5,7 i 9 przez zarządcę budynku albo inną
osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny
................................................................
(data i podpis zarządcy/osoby uprawnionej)

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

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

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

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Międzyrzec Podlaski jako
kierownik Urzędu Miasta w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą ul. Pocztowa 8, 21-560 Międzyrzec
Podlaski.
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski, e-mail:
iod@miedzyrzec.pl.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych, wyłącznie w celach wyraźnie w niej wskazanych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały
pierwotnie zebrane.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie jest możliwe pozytywne rozpatrzenie
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz prawo do ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
wniesienia sprzeciwu i prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ma Pani/Pan prawo wnieść
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przekazywanie przez Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Pani/Pana danych osobowych
przetwarzanych w Urzędzie Miasta może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić
realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski do
państw trzecich, nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów do jakich
zostały pozyskane, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiązującego prawa.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z powyższą informacją

Międzyrzec Podlaski, dnia ………….....
………………………………………
Czytelny podpis

Załącznik do wniosku
o przyznanie dodatku
mieszkaniowego
Łączna kwota wydatków na mieszkanie za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym składany jest
wniosek ………………..zł.
w tym:
Opłaty za lokal

Powierzchnia/
ilość

1
czynsz/odszkodowanie/eksploatacja+
fundusz remontowy/zaliczka na
koszty zarządu nieruchomością
wspólną*( z wyłączeniem
ubezpieczenia, podatku od
nieruchomości, opłat za wieczyste
użytkowanie gruntów)
Centralne ogrzewanie
Podgrzanie wody
Odpady
Zimna woda+ścieki
Nieczystości ciekłe
Koszty, o których mowa w art. 28
ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26
października 1995r. o niektórych
formach popierania budownictwa
mieszkaniowego

2

Stawka za
jednostkę
miary
3

Jednostka
miary

Wartość w
zł.

4
m

5(2x3)

2

m2
m3
liczba osób

Razem:
- piętro

……….

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………
pieczęć, data i podpis zarządcy/osoby uprawnionej

