załącznik nr l do rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 7.11.1994 r.
w spr. dodatków mieszkaniowych

W N I O S E K
o przyznanie dodatku mieszkaniowego

Wnioskodawca ..........................................................................................................................................
(imię i nazwisko, data urodzenia)

	Adres zamieszkania ...................................................................................................................................


	Nazwa i siedziba zarządcy domu ..............................................................................................................


Tytuł prawny do zajmowanego lokalu ......................................................................................................


Powierzchnia użytkowa lokalu ........................................... rok budowy .................................................


Sposób ogrzewania lokalu : ..............................................................centralne ogrzewanie – brak  c.o. (*)


Sposób ogrzewania wody : ..............................................................centralna ciepła woda – brak c.w. (*)


Liczba osób w gospodarstwie domowym : ...............................................................................................


Łączny dochód wszystkich członków gospodarstwa domowego : ...........................................................


	Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc : ....................................................................
(wg okazanych dokumentów)

Potwierdzenie przez zarządcę
domu danych zawartych
w pkt 2 – 7 i 10


...............................................................
..................................................................
/ podpis wnioskodawcy /
/ podpis przyjmującego /


(*) niepotrzebne skreślić

W Y C I Ą G
z rozporządzenia Rady ministrów z dnia 7 .11. 1994 r.
w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 119).


§1

1. Podstawę obliczania dodatku mieszkaniowego stanowią następujące rodzaje wydatków:
	w gospodarstwach domowych najemców - czynsz regulowany oraz opłaty za energię cieplną, wodę odbiór nieczystości stałych i płynnych, windę i antenę zbiorczą,

w gospodarstwach domowych członków spółdzielni mieszkaniowych - opłaty eksploatacyjne , opłaty za energię  cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, windę i antenę zbiorczą, odpisy na fundusz remontowy oraz inne koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów,
w gospodarstwach domowych właścicieli lokal i mieszkalnych -opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu oraz opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych, za windę i antenę zbiorczą,
	w gospodarstwach domowych właścicieli domów jednorodzinnych - opłaty za wodę , odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz energię cieplną.
2. Jeżeli właściciel zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego przy ustalaniu wydatków na mieszkanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 i 4 , uwzględnia się jedynie wydatki przypadające na tę część lokalu (domu).


§ 2

1. Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów grzewczych , za wydatek na ten cel uznaj e się równowartość 7 kilowatogodzin energii elektrycznej, wg taryfy całodobowej dla gospodarstw domowych na 1 mkw. normatywnej powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 42 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
2. Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację ciepłej wody, za wydatek na ten cel uznaje się równowartość 30 kilowatogodzin energii elektrycznej, wg taryfy całodobowej dl a gospodarstw domowych na każdego członka gospodarstwa.


