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Burmistrz Miasta Turku     

Ul. Kaliska 59, 62-700 Turek 

WNIOSEK 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

 

 
1. Wnioskodawca 

                            

              Imię i nazwisko   

PESEL 

Seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość
* 

 

*  Wypełnij tylko w przypadku, gdy nie nadano numeru PESEL 

 

 

2. Adres zamieszkania:   62-700 Turek 

 

 

 

 

 

 

3. Nazwa i adres zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal 

  mieszkalny 

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

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

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

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

 

4. Tytuł prawny do 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 zajmuje lokal 

 inny tytuł prawny 

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

socjalnego 

 

 

 

 

           

           

ul.                   
Nr domu                    

i lokalu 
      

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/232/21 

Rady Miejskiej Turku  

z dnia 25 marca 2021 r. 

 



2 

 

5. Powierzchnia użytkowa lokalu:           

w tym: 

 a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni 
*
          

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

 

*  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% 

 

6. Liczba osób niepełnosprawnych 

a) poruszających się na wózku           

b) innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju     

 

 

7. Techniczne wyposażenie zajmowanego lokalu mieszkalnego o: 

a) sposób ogrzewania lokalu:   centralne ogrzewanie  jest   brak     * 

b) sposób ogrzewania wody:  centralnie ciepła woda  jest   brak    *  

c) instalacja gazu przewodowego:     jest   brak    *  

*  zaznaczyć właściwe 

 

8. Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego        

Łączne dochody członków gospodarstwa domowego         

 

9. Łączna kwota wydatków na lokal mieszkalny, o których mowa w art. 6 ust. 3-4a, za ostatni 

miesiąc * 

……………………………………………………………………………………………………………... 
(według okazanych dokumentów) 

*miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku 

art. 6 ust. 3-4a ustawy o dodatkach mieszkaniowych: 
3.  Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w 

związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. 

4.  Wydatkami, o których mowa w ust. 3, 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);", 

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. 

4a.  Nie stanowią wydatków, o których mowa w ust. 4, 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. 

 

10. Potwierdzenie informacji, o których mowa w pkt. 2-5 oraz 7 i 9, przez zarządcę budynku albo 

inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny 

 

……………………………………………………………………………………………………………... 
(podpis i pieczątka) 

 

Prawdziwość danych zawartych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem.         

 

 

………………………………….…………………    ………………………………….………………… 
data i podpis wnioskodawcy       data i  podpis przyjmując 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych  
 

Obowiązek informacyjny Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) - dalej RODO − informuję, że:  

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gmina Miejska Turek, ul. Kaliska 59, 62-700 

Turek.  

Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres 

poczty internetowej iod@miastoturek.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora, we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich 

przetwarzaniem.  

Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Pana/Pani dane osobowe będą 

przetwarzane w celu niezbędnym do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku mieszkaniowego . Zgodnie 

z ustawami: ustawa o dodatkach mieszkaniowych oraz aktami wykonawczymi, a także innymi przepisami 

szczególnymi. 

 Informacje o odbiorcach danych: W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa 

wyżej odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy egzekucyjne i organy ścigania, ośrodki 

pomocy społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz inne organy władzy publicznej, a także w zakresie 

obsługi informatycznej dostarczonego oprogramowania Sygnity S.A. w Warszawie.  

Czas przechowywania danych osobowych Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w 

terminach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa zgodnie z obowiązują w tym zakresie 

instrukcją kancelaryjną. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania/wniesienia: a/ dostępu do swoich danych oraz 

otrzymania ich kopii; b/ sprostowania (poprawiania) swoich danych; c/ skargi do organu nadzorczego - do 

Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

Obowiązek podania danych osobowych: Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest 

obowiązkowe w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, ich nie podanie 

może skutkować wezwaniem do usunięcia braków lub pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia. 

 
 

Nr telefonu wnioskodawcy 

 

 

 

 

…………………………………………… 
(data i podpis  wnioskodawcy) 

         


