
        
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/213/2021 
Rady Gminy Bojszowy 
z dnia 24 maja 2021 r. 

 
WÓJT GMINY BOJSZOWY 

ul. Gaikowa 35 
43-220 Bojszowy 

 
WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO 

 
 

Część I.  Dane dotyczące wnioskodawcy 

Imię  Nazwisko 

Nr PESEL Nr dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku braku nr PESEL 
             

             
             

 Adres zamieszkania wnioskodawcy 
Miejscowość Kod pocztowy Ulica                Nr domu Nr mieszkania 

        

   -     
        

 
Część II.   Dane  zarządcy budynku / osoby  uprawnionej  do  pobierania należności za lokal  
                  mieszkalny 
Nazwa zarządcy budynku albo innej osoby  uprawnionej  do  pobierania należności za lokal mieszkalny  
 
 

 Adres zarządcy budynku/osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny 

Miejscowość Kod pocztowy Ulica                Nr domu Nr mieszkania 
        

   -     
        

 

Część III.  Dane dotyczące lokalu mieszkalnego 

Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (właściwe zaznaczyć znakiem „X”) 

najem                                                                                                            TAK            NIE 

podnajem                                                                                                      TAK            NIE 

spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe)                    TAK            NIE 

własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej                                             TAK            NIE 

własność innego lokalu mieszkalnego                                                          TAK            NIE 

własność domu jednorodzinnego *)                                                               TAK            NIE 

własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal                     TAK            NIE 

inny tytuł prawny                                                                                          TAK            NIE 
jaki?  ……………………………………………………………..………                                           
bez tytułu prawnego, ale oczekujący na przysługujący im  
lokal zamienny albo najem socjalny lokalu                                                  TAK            NIE  
 

*)
 - właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości  

       powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu. 
 Składając oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy   
 odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 



Powierzchnia lokalu 

Powierzchnia użytkowa lokalu                                                                                             ,        m2 

w tym 

łączna powierzchnia pokoi i kuchni                                                                                   ,        m2 

powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę 
w przypadku najmu lub podnajmu części lokalu                                                               ,        m2 

 

Techniczne wyposażenie zajmowanego lokalu mieszkalnego (właściwe zaznaczyć znakiem „X”) 

sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie                                       JEST           BRAK 

sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej:                                         
centralna instalacja ciepłej wody                                                                JEST           BRAK 

instalacja gazu przewodowego                                                                   JEST           BRAK 

 

Część IV. Dane dotyczące osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego 

Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego                                                      

Liczba osób niepełnosprawnych:  

   w tym: 
      poruszających się na wózku 

 innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju 

 

Część V. Dane dotyczące dochodów członków gospodarstwa domowego 

Łączna wysokość dochodów członków gospodarstwa domowego                                      ,         zł 

 

Część VI. Dane dotyczące wydatków na lokal mieszkalny 

Łączna kwota wydatków na lokal mieszkalny, o których mowa  
w art. 6 ust. 3 – 4a ustawy o dodatkach mieszkaniowych za ostatni miesiąc                        ,        zł 

 
 
 

…………………….                 …………………….                    …………………….   
                        (miejscowość)                                                           (data)                                                                     (podpis) 

 

 

 

Część VII. Oświadczenie zarządcy budynku / innej osoby  uprawnionej do  pobierania  
                     należności za lokal mieszkalny 

 

Potwierdzam adres zamieszkania wnioskodawcy zawarty w części I niniejszego wniosku oraz 
informacje zawarte w części II, części III oraz części VI. 
 
 
 

…………………….                 …………………….                    …………………….   
                               (miejscowość)                                                         (data)                                                                     (podpis) 
 

 


