
 

  Pieczątka zarządcy budynku albo osoby uprawnionej
  do pobierania należności za lokal mieszkalny

 Załącznik do wniosku 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego sporządzony przez zarządcę budynku albo osobę uprawnioną

do     pobierania należności za lokal mieszkalny położony na terenie miasta Świętochłowice   

 1. Imię, nazwisko wnioskodawcy: ……………..………………………………..…..………………….….

 2. Adres zamieszkania: Świętochłowice, ul. ….…………….………………………………….………..…

 3. Ilość osób podanych we wniosku o przyznanie dodatku: .…….…………………….……….…..………

 4. Wydatki na mieszkanie za miesiąc (nazwa miesiąca): ......….....…………………………………..…….

                                                                                                    (miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku)

5. Wyposażenie lokalu: gaz, wc, łazienka, c.o., c.c.w. (niepotrzebne skreślić)

6. Wyliczenie wydatków i opłat za mieszkanie:

 A.  Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, B. Wydatki i opłaty za lokal mieszkalny w zasobie 
zarządcy budynków prywatnych, zarządcy      mieszkaniowym gminy  

      byłych zasobów zakładowych itd.      (MPGL Świętochłowice)

 1. czynsz 1. czynsz

 …….......m2/pu  x ………...zł/m2 = …………… …..……..m2/pu x ……..….zł/m2 =  ……..………

 2. koszty eksploatacyjne 2. opłata za c.o.

 …………………………………  = …………… ………....zł/m2  x …… ... m2/pu  =  …………….

 3. fundusz remontowy 3. opłata za c.c.w.

 …………………………………  = …………… …. os. x …….. m3 x …..…zł/m3  =  .……………

 4. opłata za c.o. 4. opłata za wodę i kan.

 ………....zł/m2  x …….... m2/pu  = …………… …. os. x …….. m3 x …..…zł/m3  =  .……………

 5. opłata za c.c.w. 5. opłata za wywóz śmieci

 …. os. x …….. m3 x …..…zł/m3  = …………… ……..……. os. x .………….. zł  =  .…………….

 6. opłata za wodę i kan.

 …. os. x …….. m3 x …..….zł/m3 = ……………

 7. opłata za wywóz śmieci

 ……..….… os. x .………….. zł   = …..….…….

Kwota łączna   ………………..               Kwota łączna    .…..……….…..

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

UWAGA!
Wydatki naliczone i ponoszone przez okres dłuższy niż jeden miesiąc przelicza się na okresy miesięczne. Jeśli wnioskodawca posiada tytuł prawny do części
zajmowanego lokalu mieszkalnego, wydatki na mieszkanie ustala się w proporcji odpowiadającej wielkości tej części.

Wydatki niezaliczane do wyliczenia dodatku mieszkaniowego: koszty ubezpieczeń; podatku od nieruchomości; opłat za wieczyste użytkowanie gruntów;
koszty rocznych opłat prze kształceniowych, 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); opłaty za gaz przewodowy; energię elektryczną;
dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.
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Informacje o budynku i lokalu wypełnia zarządca lokalu mieszkalnego w zasobach prywatnych albo osoba
uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny*

L.p.
Czynniki wpływające na

podwyższenie stawki bazowej

Zaznaczyć krzyżykiem (X)
pozycje, które dotyczą budynku

i lokalu objętego wnioskiem

% podwyższenia w stosunku
do stawki bazowej 

1. Ogólny stan techniczny budynku

Modernizacja budynku poprzez 
ocieplenie ścian 
(termomodernizacja)

10 %

Modernizacja budynku poprzez 
wymianę ogrzewania piecowego 
na ekologiczne

10 %

               

Czynniki wpływające
na obniżenie stawki bazowej

Zaznaczyć krzyżykiem (X)
pozycje, które dotyczą budynku

i lokalu objętego wnioskiem

% obniżenia w stosunku
do stawki bazowej 

1. Położenie lokalu w budynku

Mieszkanie na strychu budynku 5 %

Mieszkanie położone na niskim 
parterze budynku

5 %

2.
Wyposażenie budynku i lokalu      
w urządzenia techniczne

 

Brak centralnego ogrzewania 
w lokalu

5 %

Brak instalacji gazowej w lokalu 
(ze względów technicznych)

5 %

Brak wc w lokalu 5 %

Brak łazienki w lokalu 5 %

                        

                                          

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

  * według Zarządzenia Prezydenta Miasta Świętochłowice Nr 169/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 r. 
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