
RADA GMINY
RUDNIKI

woj. opolskie

UCHWAŁA NR XXXI/241/2021
RADY GMINY RUDNIKI

z dnia 20 lipca 2021 r.

w sprawie określenia wzorów wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz 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. póz. 713 zpóźn. zm.) w związku zart.7ust.ie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych (t.j.Dz. U. z 2019 r. póz. 2133 ze zm.) Rada Gminy Rudniki, uchwala, co
następuje:

§1.
Określa się wzory:

a) wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego w brzmieniu stanowiącym załącznik
nr l do niniejszej uchwały,

b) deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudniki.

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

Województwa Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Rudniki

Jarosław Marchewka
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Załącznik Nr l do uchwały Nr XXXI/241/2021
Rady Gminy Rudniki
z dnia 20 lipca 2021 r.

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
Wnioskodawca
Imię i nazwisko
PESEL
Nr dokumentu potwierdzającego tożsamość
(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL)
Adres zamieszkania wnioskodawcy
Nazwa i adres zarządcy budynku
lub innej osoby uprawnionej
do pobierania należności za lokal mieszkalny'
Tytuł prawny do zajmowanego lokalu
mieszkalnego2
Powierzchnia użytkowa lokalu3

Łączna powierzchnia pokoi i kuchni
Powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę
w przypadku najmu lub podnajmu części lokalu
Liczba osób niepełnosprawnych
Poruszających się na wózku inwalidzkim
Inne osoby, jeżeli niepełnosprawność wymaga
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju
Teclmiczne wyposażenie lokalu:
Centralne ogrzewanie
Centralna instalacja ciepłej wody
Instalacia gazu przewodowego

a) jest b) brak
a) jest b) brak
a) jest b) brak
(podkreślić właściwe)

Liczba osób w gospodarstwie domowym4
Łączne dochody gospodarstwa domowego
(według deklaracji)
Łączna kwota wydatków na lokal mieszkalny
za ostatni miesiąc5
Potwierdzenie wniosku w przypadku zarządcy
budynku lub innej osoby uprawnionej do
pobierania należności za lokal mieszkalny

Data i podpis zarządcy/osoby
uprawnionej

(miejscowość i data) (podpis wnioskodawcy)
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Objaśnienia:

' Pod pojęciem inuej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny zgodnie z art. 7 ust. 7b ustawy
o dodatkach mieszkaniowych rozumie się w szczególności właściciela lokalu mieszkalnego, wynajmującego albo posiadacza
samoistnego.

2 Należy wskazać tytuł prawny do zajmowanego lokalu np. umowa najmu lub podnajmu, inna umowa lub dokument
potwierdzający nabycie prawa lub własności zajmowanego lokalu mieszkalnego. Jeżeli osoba zajmuje lokal bez tytułu
prawnego ale oczekuje na przysługujący jej lokal zamienny albo najem socjalny lokalu należy wpisać stosownie do sytuacji:
„brak tytułu ale przysługuje mi: lokal zamienny/nąjem lokalu socjalnego".

Stosownie do art. 2 ust. l ustawy z diiia 21 czei-wca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych dodatek mieszkaniowy,
z zastrzeżeniem ait. 7 ust. 3 i 4, przysługuje:

l) najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkujących w tych lokalach;
2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu

mieszkalnego;
3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budyiiku stanowiących ich własność

i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego

zajmowaniem;
5) osobom zajniującym lokal mieszkaluy bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zaniienny albo

najem socjalny lokalu.

3 Zgodnie z art. 5 ust. l -3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub
budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) w przeliczeniu na liczbę
członków gospodarstwa daniowego nie może przekraczać:

l) 35 m2-dla l osoby;
2) 40 m2 - dla 2 osób;
3) 45 m2 - dla 3 osób;
4) 55 m2 - dla 4 osób;
5) 65 m2 - dla 5 osób;
6) 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby

zwiększa się non-natywną powierzchnie tego lokalu o 5 m2.
W przypadku najmu albo podnajmu części lokalu mieszkalnego za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub
części tego lokalu zajmowanego przez gospodarstwo domowe najemcy albo podnajemcy uważa się powierzchnie
zajmowanych pokoi, wynikającą z umowy najmu lub podnajmu, oraz część powierzchni kuchni, łazienki, korytarza
i innych pomieszczeń wspólnych znajdujących się w tym lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków
gospodarstwa domowego najemcy albo podnajemcy do liczby osób zajmujących cały lokal. Za powierzchnię
użytkową lokalu mieszkalnego zamieszkiwaną przez wynajmującego uważa się powierzchnię pokoi zajmowanych
przez gospodarstwo domowe wynajmującego oraz część powierzchni kuchni, tazieiiki, koiytarzy i innych
pomieszczeń wspólnych wchodzących w skład tego lokalu, odpowiadającą stosunkowi liczby członków
gospodarstwa domowego wynajmującego do liczby osób zajmujących cały lokal.

Nonnatywną powierzchnię powiększa się o 15 in2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna
pomszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełiiosprawna, której niepełnosprawiiość wymaga
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby członków
gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju stanowi orzeczenie
o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z art. 5 ustawy o dodatkach mieszkaniowych - dodatek przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu
mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:

l) 30% albo
2) 50% pod wai-unkiem, ze udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%
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4 Zgodnie z art. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo
prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny
albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi
i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w:
l) Domu pomocy społecznej ;
2) Młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
3) Schronisku dla nieletiiich;
4) Zakładzie poprawczym;
5) Zakładzie karnym;
6) Szkole, w tym szkole wojskowej

-jeżeli instytiicje te zapewniają nieodpłatnie pełnie całodobowe utrzymanie.

5 Zgodnie z art.6 ust. 3-4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek
mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu
mieszkalnego, do których zalicza się:

l) czynsz;
2) koszty, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania

budownictwa mieszkaniowego;
3) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem niemchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w

spółdzielni mieszkaniowej;
4) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
5) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
6) inne niż wymienione w pkt l -4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego;
7) opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe;
8) wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opahi.

Zgodnie z art. 6 ust. 4a w/w ustawy nie stanowią wydatków z tytułu:

l) ubezpieczeń, podatku od niemchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gmntów;
2) 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;
3) opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele

bytowe.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/241/2021
Rady Gminy Rudniki
z dnia 20 lipca 2021 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

(IMIĘ I NAZWISKO SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ/WNIOSKODAWCY) (MIEJSCOWOŚĆ l DATA)

(adres zamieszkania)

Deklaracja w wysokości dochodów za okres

(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku)
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
Lp Imię i nazwisko Data urodzenia Stopień

pokrewieństwa
WNIOSKODAWCA

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych członków mojego
gospodarstwa domowego wyniosły:

Lp* Miejsce pracy lub nauki** Źródło dochodów** Wysokość dochodu
w zł

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Razem
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Średni dochód na l członka gospodarstwa domowego wynosi:

to jest miesięcznie..............................zł.

.zł,

Jestemświadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty,
o których mowa w ust. 13 ustawy o dodatkach mieszkaniowych przez okres 3 lat od dnia
wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku.

(data i podpis składającego deklarację)

Objaśnienia:

*podać liczbę porządkową według osób wymienionych w pierwszej tabeli
** wymienić oddzielnie każde miejsce pracy i źródło dochodu

Id: CFEOBDFE-3739-444B-9705-E9E4A5F731B1. Podpisany Strona 2


