
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/46/21 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/21/21 z dnia 24 czerwca 2021 roku w sprawie określenia  

wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji  

o dochodach gospodarstwa domowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1372 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 2133 ze zm.) Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVI/21/21 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 24 czerwca 2021 roku 

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

gospodarstwa domowego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. 

poz. 3127) wprowadza się następujące zmiany w ten sposób, że załącznikowi nr 1 do zmienianej uchwały nadaje 

się brzmienie zgodne z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jaworzyny Śląskiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Artur Nazimek 

 

  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 9 grudnia 2021 r.

Poz. 5867



Załącznik do Uchwały nr XXIX/46/21 

Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej 

z dnia 30 listopada 2021 r. 

 

WNIOSEK  

o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

  1. Dane osoby wnioskującej: 

 Imię Nazwisko 

 

 

PESEL 

 

 

2. Adres zamieszkania: 

Miejscowość 
 

Kod pocztowy Telefon (nieobowiązkowy)* 

 
 

Ulica Nr domu Nr mieszkania 

 

 

 

3.  Nazwa i siedziba zarządcy domu: 

  

 

 

 

 

4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu: ** 

Najem poprzez zamieszkiwanie w tym lokalu  

Podnajem poprzez zamieszkiwanie w tym lokalu  

Spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe)  

Własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej  

Własność innego lokalu mieszkalnego  

Własność domu jednorodzinnego  

Własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal  

Inny tytuł prawny  

Bez tytułu prawnego, ale oczekujący na przysługujący im lokal zamienny albo najem 

socjalny lokalu 

 

   5. Powierzchnia użytkowa lokalu…………………… 

 Łączna powierzchnia pokoi i kuchni***)  
Powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę w przypadku najmu lub podnajmu części 

lokalu 
 

 

 6. Liczba osób niepełnosprawnych: 

Poruszających się na wózku inwalidzkim  

Innych, których niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju  
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7. Informacje techniczne wyposażenia zajmowanego lokalu 

mieszkalnego: 

Centralne ogrzewanie 
Jest                                   
 

Brak                              
 

Centralna instalacja ciepłej wody Jest                                                            
 

Brak                                             
 

Instalacja gazu przewodowego Jest                            
 

Brak                              
 

8. Informacja o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa 

domowego: 

Liczba osób w gospodarstwie domowym 

 

 

9. Informacja o łącznych dochodach w gospodarstwie 

domowym****): 

 Łączny dochód członków gospodarstwa domowego 

 

  

   10.  Informacja o łącznej kwocie wydatków na lokal mieszkalny,  

   o których mowa w art. 6 ust. 3-4a, za ostatni miesiąc:  

   

 Łączna kwota wydatków związanych z zajmowaniem lokalu mieszkalnego*****) ……………………… 

                                                                                                                                   (według okazanych dokumentów) 

• czynsz……………………………………………………………... 

• koszty, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych 

formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 2195 z późn. zm.) 

…………………………………………… 

• opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale 

mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej……………………………………………………... 

• zaliczki na koszty zarządu nieruchomością 
wspólną…………………………………………………………….. 

• inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu 

mieszkalnego………………………………………………………. 

• Opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe 

……………………………………………………………………… 

Potwierdza zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny, pkt. 2-5 

oraz 7-9 i 10 

                                                                                        

                                                                                      ……………………………………………………. 
                                                                                                           (Pieczątka i podpis)   

   11. Oświadczenie: 

   „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

    oświadczenia”. 

 

 

  ………………………….                                   ……………………….. 
              (podpis wnioskodawcy )                                                                                             ( podpis przyjmującego) 
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*) Podanie numeru telefonu może przyśpieszyć rozpatrzenie wniosku 

**) Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego. 

Może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych. 

***) 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%. 

****) Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz.111 

z e zm.) 

*****) łącznej kwoty wydatków ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku. 

 

 12. Forma wypłaty: 

 

Wnioskuję o przekazanie przyznanego ryczałtu dodatku mieszkaniowego; * 

 

 na konto zarządcy budynku 

 

 innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny 

 

 na moje konto bankowe 

 

 

   

                          

(numer rachunku bankowego) 

 

 

 

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

 

 

 

 

                                                                     …………………………. 
                                                                                                                                      Data i podpis wnioskodawcy 

  

 

 
*) właściwe zaznaczyć. 
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