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Wniosek  
o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

 
1. Wnioskodawca………………………………………………………………….          …………………………………………….. 

Imię i nazwisko      data urodzenia 
 

2. Adres zamieszkania 

Kod pocztowy     __ __-__ __ __ miejscowość……………………………………………………………………..….. 

Ulica…………………………………………………………..…………      nr domu……….…     nr mieszkania….…….. 

3. Nazwa i siedziba zarządcy domu 

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

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

4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu 

□ najem □ własność innego lokalu mieszkalnego 

□ podnajem □ inny tytuł prawny 

□ spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub      
    własnościowe) 

□ własność budynku wielorodzinnego w którym  
    zajmuje lokal 

□ własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej □ bez tytułu prawnego, ale oczekujący na  
    dostarczenie przysługującego lokalu  
    zamiennego lub socjalnego 

 

□ własność domu jednorodzinnego 

5. Powierzchnia użytkowa lokalu ………………………………………………………………m2 w tym: 

a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni1 ………………………. m2 

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

………………………. m2 

 

6. Liczba osób niepełnosprawnych: 

a) poruszających się na wózku ………………………… 

b) innych, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania 
w oddzielnym pokoju 

………………………… 

7. Sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie   □ jest   □ brak 

8. Sposób ogrzewania wody: centralne ciepła woda  □ jest   □ brak 

9. Instalacja gazu przewodowego    □ jest   □ brak 

10. Liczba osób w gospodarstwie domowym  ……………………………….. 

11. Razem dochody gospodarstwa domowego  ……………………………….. 

                                                           
1 W przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30% ale nie więcej niż 50% pod warunkiem, że udział 
powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni lokalu nie przekracza 60% 
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12. Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc2 …………………………………………… zł w tym: 
                                                         (według okazanych dokumentów) 
 

- czynsz i opłaty związane z  
   eksploatacją 

……………………. zł 
- zaliczki na koszty zarządu  
   nieruchomością wspólną 

……………………. zł 

- koszty eksploatacji i remontów ……………………. zł - odbiór nieczystości stałych ……………………. zł 

- zimna woda ……………………. zł - odbiór nieczystości płynnych  ……………………. zł 

- centralne ogrzewanie ……………………. zł - antena zbiorcza ……………………. zł 

- ciepła woda ……………………. zł - inne ……………………. zł 

 
 
 
Potwierdza zarządza domu, pkt. 2-5, 7-9, 12   …………………………………………………………………….. 
       (podpis i pieczątka zarządcy) 
 
 
 
 
        …………………………………………………      ………………………………………………… 
                 podpis wnioskodawcy                 podpis przyjmującego 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 
2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych 
osobowych przez Gminę Somonino. 

1. Administratorem danych osobowych jest GMINA SOMONINO z siedzibą w Somoninie, ul. Ceynowy 21, 
83-314 Somonino, ug@somonino.pl; 

2. W Gminie Somonino wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 
pod adresem e-mail: iod@somonino.pl  

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze związanego m.in. przyznaniem dodatku mieszkaniowego, 

4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: 
a. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. 

5. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. c rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
o ochronie danych 

6. Odbiorcą danych osobowych będą tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym 
państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej; 

8. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji 
celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.  

9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu; 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  
12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 

                                                           
2 Miesiąc w którym składany jest wniosek 
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