
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/201/21 

RADY GMINY W RADWANICACH 

z dnia 18 czerwca 2021 r. 

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 

o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych  

poprzedzających dzień złożenia wniosku. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 2133, z 2021 r. poz. 11) Rada Gminy w Radwanicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

§ 2. Określa się wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych 

poprzedzających dzień złożenia wniosku, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radwanice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Gminy: 

Ewa Flak 

  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 czerwca 2021 r.

Poz. 3036



                                                            
 
 

                        Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Radwanicach    
                                                                                            Nr XXIX/201/21 z dnia 18 czerwca 2021 r. 
 
 

 

WNIOSEK 
o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

 
 

1. Wnioskodawca: 

……………………………………………………..……………………………………………………                     
 (imię i nazwisko, numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy w przypadku braku numeru PESEL ) 

2. Adres zamieszkania wnioskodawcy: 

………….……………………………………………………………………………………………..……..

……………………………………………………………………………………………..…………...…… 

3. Nazwa i siedziba zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal 

mieszkalny: ..………………………..…………………...…………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………….… 

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 znajduje się 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 kuchni1 ………………………………………………..………………………….. 

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 ……………………………………………………………………………………………...…………… 

 

 

                                                 
1W przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30% ale nie więcej niż o 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni 

użytkowej lokalu nie przekracza 60% 
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7. Techniczne wyposażenie zajmowanego lokalu mieszkalnego: 

a) sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie   a) jest  b) brak2 

b) sposób ogrzewania wody: centralnie ciepła woda   a) jest  b) brak3 

c) instalacja gazu przewodowego:     a) jest  b) brak4 

 

8. Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego5: ……………………...……………………. 

Łączne dochody członków gospodarstwa domowego: ………………..……………………………………... 

                      (według deklaracji) 

9. Łączna kwota wydatków na lokal mieszkalny za ostatni miesiąc6 : ……………………..………………... 
                       (według okazanych dokumentów) 

 
 

Potwierdza zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny 

pkt 2-5 oraz 7 i 9 ……………………………………………………………………………………………………..

   (podpis zarządcy albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny) 

Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 
 

 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
2 Niepotrzebne skreślić 
3 Niepotrzebne skreślić 
4 Nie potrzebne skreślić 
5 Liczba członków gospodarstwa domowego ustala się na dzień składania wniosku 
6 Miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Radwanicach, z siedzibą przy ul. Przemysłowej 7A, 59-160 Radwanice. 

2 W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) 
informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Ośrodka Pomocy 
Społecznej, ul. Przemysłowa 7a, 59-160 Radwanice 

3 Informujemy, że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, Administrator powołał Inspektora Ochrony 
Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. 

4 W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, 
adres e-mail: z.polkowski@compexpert.pl, tel. 512-084-372 oraz pisemnie kierując dokumenty na adres 
Ośrodka: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Przemysłowa 7a, 59-160 Radwanice 

5 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu przyznania i realizacji świadczeń w 
zakresie dodatku mieszkaniowego. 

6 Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z Ustawą z dnia 21 czerwca 
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i 
Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu 
środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym 
wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika 
upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu. 

7 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane przez okres 10 lat. 
8 Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty z którymi administrator zawarł umowy powierzenia oraz 

podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie w zakresie danych kontaktowych. 
9 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania. 
10 Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO Warszawa ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

11 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem przyznania dodatku mieszkaniowego. 
 
 
 
 
 

……………………………………….. 
          (podpis wnioskodawcy)
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy w Radwanicach 
Nr XXIX/201/21  z dnia 18 czerwca 2021 r.. 

 
 
 
 
 
…………………………………                                             …………………………………     
     (imię i nazwisko wnioskodawcy)                                                   (miejscowość i data) 
 
 

………………………………… 

………………………………... 
             (adres zamieszkania) 
 
 

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego 
za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień 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 .............................................. 
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Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków 
mojego gospodarstwa domowego wyniosły: 
 
 

Lp.7 
 Miejsce pracy lub nauki8 Źródła dochodu Wysokość dochodu w zł 

1. 
   

2. 
   

 

3. 
   

 

4. 
   

 

5. 
   

 

Razem dochody gospodarstwa domowego: 
 

 
 
Średni dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi ………………………..zł                       

to jest miesięcznie: ……………………….. zł 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, iż dokumenty, na których 
podstawie zadeklarowałem(am) dochody jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat 
 
 
 
……………………….………      ……………………….………                   

(podpis przyjmującego)          (podpis wnioskodawcy) 

                                                 
7Należy podać liczbę porządkową według osób zamieszczonych przed tabelą 
8Należy wymienić oddzielnie każde źródło dochodu 
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