
 Załącznik Nr 1 do Uchwały NR XXIX/270/2022 

           Rady Miasta Jordanowa  z dnia 23 lutego 2022 r. 

 
 
 
 

Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie 

 
 
 
 
 

Data wpływu do organu  / wypełnia organ przyjmujący wniosek/ 

 

 

W N I O S E K 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

DANE WNIOSKODAWCY 

1 Imię Nazwisko 

 
 

Numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy 
 

 

 

2 Adres zamieszkania                                                                                                                                                        

Miejscowość:   

 

Kod pocztowy 

 

Ulica: Nr domu 

 

Nr mieszkania 

  

POZOSTAŁE DANE 

3 

 
 
  

Nazwa i adres zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności 
za lokal mieszkalny: 

 
 
 
 
 

4 Tytuł prawny do zajmowanego lokalu: 

□ 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 zajmuje lokal 

□ inny tytuł prawny   …………………………………………………………………………………. 
□ bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub 
socjalnego. 
 
 



5 Powierzchnia użytkowa lokalu:                                        

        
       __________ , _____ m2  w tym:   
  
      łączna powierzchnia pokoi i kuchni                                                        _________ , ______ m2 

 

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

6 Liczba osób niepełnosprawnych: 

poruszających się na wózku inwalidzkim       

innych, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym 
pokoju 

 

7 Informacje dotyczące technicznego wyposażenia lokalu mieszkalnego*) 

a) sposób ogrzewania lokalu: ( wyposażenie w 
centralne ogrzewanie) 

TAK   NIE 

b) sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej: 
(wyposażenie w centralną instalację ciepłej wody) 

TAK NIE 

c) instalacja gazu przewodowego TAK NIE 

8 Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa 
domowego 

 

_________________________ 

 
Łączne dochody 

członków gospodarstwa domowego 

 
 
____________ , _____  zł 
 

9 Łączna kwota wydatków na lokal mieszkalny                          
za ostatni miesiąc***) 

 

 
 
____________ , _____  zł 
 

10 Potwierdzenie informacji, o których mowa w pkt 2-5, 7 i 9, przez  zarządcę budynku lub 
inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny 

 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………… 
                podpis zarządcy lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności 
 

*)   zaznacz właściwe 

**)  wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku wydatków 
związanych  z zajmowaniem lokalu mieszkalnego– załączyć dokumenty potwierdzające ww. wydatki. 



 

 

Wydatkami są: 

1) czynsz; 

1a)  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 oraz z 2021 r. poz. 11, 
1177, 1243 i 1535); 

2) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale 
mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej; 

3) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną; 

4) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego; 

5) inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego; 

6) opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe; 

7) wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału. 

 

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu: 

1 ) ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów; 

1a) rocznych opłat przekształceniowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o 
przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe                     
w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040); 

2)opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu 
jednorodzinnego) na cele bytowe. 

 

 

 

 

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

               podpis wnioskodawcy                                                                                           podpis przyjmującego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16797162?unitId=art(28)ust(3)pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18751399?cm=DOCUMENT


 

 

Klauzula informacyjna 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze 

zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

 

1) Administratorem Państwa danych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jordanowie (adres:                

ul. 3 Maja 2,  34-240 Jordanów, adres e-mail: mops@jordanow.pl, numer telefonu: 18 2675573 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z ubieganiem się o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego, tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych ( t.j. Dz. U.  z 2021 poz. 2021 ze zm. ), 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem 

okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych                             

tj. 10 lat  zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie  archiwalnym i archiwach  

oraz  wydanym  na jej podstawie:  jednolitym  rzeczowym wykazie akt,  instrukcji kancelaryjnej i  instrukcji 

o organizacji i zakresie działania składnicy akt.   

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem 

prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym 

mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na 

rozpoznanie sprawy.  

9)  Państwa dane mogą zostać przekazane Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym 

na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonujących usługi 

serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, 

a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

 

 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

