
UCHWAŁA NR XXXI/223/2021 
RADY MIEJSKIEJ W SIERAKOWIE 

z dnia 25 maja 2021 r. 

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 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378) oraz  art. 7 ust. 1e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. 
o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133; zm.: Dz. U. z 2021 r. poz. 11) 

Rada Miejskiej w Sierakowie uchwala, co następuje: 

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

2. Określa się wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego stanowiący załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Sieraków. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Przemysław Góźdź 
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       Załącznik  Nr 1  

       do uchwały nr  XXXI/223/2021 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia  25 maja 2021r. 

 

WNIOSEK 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
 

      1. Wnioskodawca …………………………………………………………………………………… 
      (imię i nazwisko) 
 

PESEL:   

Data urodzenia: 

Nr dokumentu potwierdzającego tożsamość (wypełnić tylko w 

przypadku braku nr PESEL): 

 

 

     2.  Adres zamieszkania ….............................................................................................................................. 

     3.  Numer telefonu kontaktowego: ………………………………………………………………………… 

     4. Nazwa i adres zarządcy budynku lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności               

          za lokal mieszkalny oraz nr telefonu kontaktowego ….............................................................................. 

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

 

Numer rachunku bankowego zarządcy / właściciela: 

                          

 

     5. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego: 

 najem 

 podnajem 

 spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe) 

 własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej 

 własność innego lokalu mieszkalnego 

 własność domu jednorodzinnego 

 własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuję lokal 

 inny tytuł prawny (np. umowa użyczenia, dożywocia) .............................................................................. 

 bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub zawarcie 

            umowy najmu  socjalnego 

 

     6. Powierzchnia użytkowa lokalu …........................................, w tym: 

     a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni1….................................. 

     b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę w przypadku najmu lub podnajmu części lokalu ........... 

 
         1 W 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%. 
 

     7. Liczba osób niepełnosprawnych: 

     a) poruszających się na wózku inwalidzkim............................. 

     b) innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju na podstawie wydanego 

         orzeczenia....................... 

 

     8. Techniczne wyposażenie lokalu: 

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

     b) sposób ogrzewania wody: centralna instalacja ciepłej wody  a) jest  b) brak2 

     c) instalacja gazu przewodowego:     a) jest b) brak2 

 
         2 Niepotrzebne skreślić 
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     9. Przysługujący ryczałt na zakup opału przekazać na konto zarządcy: TAK / NIE 
               

              

     8. Liczba osób w gospodarstwie domowym z chwilą składania wniosku …................................................... 
                                                                                  (według deklaracji) 

 

     10. Łączny dochód z gospodarstwa domowego z trzech ostatnich miesięcy………………………………. 
                                                                                                                                            (według deklaracji)    
           t.j. za miesiąc: 1.…....................................., 2.…......................................, 3.…........................................... 
                          (nazwa miesiąca)     
 

     11. Łączna kwota wydatków …………………… na lokal mieszkalny za ostatni miesiąc …………………. 
                                                                 (według okazanych dokumentów)                                                                              (nazwa miesiąca) 
           poprzedzający  złożenie wniosku3  
               3 Wydatki poniesione za okres większy niż jeden miesiąc dzieli się przez ilość miesięcy, za które zostały naliczone  
 

- Czynsz    …………………… 

- Woda     …………………… 

- Ścieki     …………………… 

- Śmieci    …………………… 

- Inne: …………………….       ……………………  

            …………………….       …………………… 

            …………………….       …………………… 

            …………………….       …………………… 

            …………………….       …………………… 

 

     12. Punkty: 2, 4-6, 8 i 11 wniosku potwierdza zarządca budynku lub inna osoba uprawniona     

            do pobierania należności za lokal mieszkalny oraz informuje, iż na dzień…………………………..  

            najemca lokalu ……………………………………….. posiada / nie posiada zadłużenie za w/w 
                                                             ( imię i nazwisko)  
            najem. Obecne zadłużenie wynosi …………………….. zł za okres od …………….do………………   

 

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

(data i podpis zarządcy/osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny ) 

 

 

 

 

         …..................................................................   …....…..................................................... 
            (podpis przyjmującego)                     (data i podpis wnioskodawcy) 
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       Załącznik  Nr 2  

       do uchwały nr  XXXI/223/2021 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia  25 maja 2021r. 

 

              

 

           .................................................................................. 
          (miejscowość i data) 
          ….................................................................................... 
         (imię i nazwisko składającego deklarację) 

 

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

 

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

 

 

        Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 

 
 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień 

pokrewieństwa 

1  

 

 WNIOSKODAWCA 

2  

 

  

3  

 

  

4  

 

  

5  

 

  

6  

 

  

7  

 

  

8  

 

  

9  

 

  

10  

 

  

11  
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DEKLARACJA O DOCHODACH OBEJMUJĄCA WYMIENIONYCH  

CZŁONKÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO  
 

 

 

Lp. Imię i nazwisko Miejsce pracy / źródło 

dochodu 

Miesięczna 

wysokość dochodu 

w zł  

Suma dochodu z 

trzech miesięcy w zł  

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5  

 

   

6  

 

   

7  

 

   

Razem dochody członków gospodarstwa domowego  

 

 

 

 

       Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi: …............................................................... zł   
        (sumę dochodu z trzech miesięcy podzielić przez liczbę osób z zdeklarowanego składu gospodarstwa domowego), 

 

       to jest miesięcznie …........................................................ zł. (wyliczoną kwotę dochodu na jedną osobę, należy 

        podzielić przez 3) 

 
     JESTEM ŚWIADOMY /ŚWIADOMA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA ZŁOŻENIE 

     FAŁSZYWEGO OŚWIADCZENIA 

 

     Zgodnie z art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych osoba korzystająca z  

     dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty, o których mowa w ust. 13 tej ustawy 

     (tj. dokumenty, na których podstawie zadeklarowała dochody), przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o 

     przyznaniu tego dodatku. 
 

 

 

 

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

           (podpis przyjmującego złożony w dniu składania wniosku)            (data i podpis wnioskodawcy) 
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXI/223/2021 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 maj 2021
roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Z dniem 01.07.2021r. zaczną obowiązywać nowe regulacje prawne wynikające ze zmiany Ustawy
o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r. Zapis art. 7 ust. 1e ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133; zm.: Dz. U. z 2021 r.
poz. 11), mówi że Rada gminy określa w drodze uchwały, wzór wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Opierając się na
pozostałych zapisach w/w ustawy dotyczących potrzebnych danych do weryfikacji wniosku jak i
doświadczeniach pracownika mającego w swym zakresie obowiązków jej realizację a tym samym
kontakt z wnioskodawcami, przygotowano do podjęcia uchwały załączone wzory.

W związku z powyższym uważa się podjęcie uchwały za uzasadnione.
Burmistrz Gminy Sieraków

Witold Maciołek

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: EC669147-5989-483F-A449-3A25DABA80DF. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 2

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Załącznik 1 Załącznik  Nr 1  do uchwały nr  XXXI/223/2021 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia  25 maja 2021r.
	Załącznik 2 Załącznik  Nr 2 do uchwały nr  XXXI/223/2021 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia  25 maja 2021r.
	Załącznik

