
 INFORMACJA  zarządcy/właściciela*

budynku  dotycząca  technicznego  wyposażenia  lokalu  i  wydatków  na  mieszkanie  za  m-c
…................................... (miesiąc, w którym składany jest wniosek)
dla  celów obliczenia  dodatku mieszkaniowego w oparciu o Ustawę z dnia  21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych oraz Uchwałę NR XXXVII/457/18 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia
22 marca 2018 r. sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Gostyń na lata 2018 – 2022, Zarządzenie NR 11/2018  Burmistrza Gostynia z dnia 12 grudnia
2018r. 

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko) …....................................................................................………..
     (dot. osoby składającej wniosek o dodatek mieszkaniowy)

Adres: ….....................................................................................……………………………………...

Ilość osób w gospodarstwie domowym: …...................................

Powierzchnia użytkowa lokalu: ….................................………...

Wyposażenie lokalu:  (wpisać tak lub nie )

1) lokal bez centralnego ogrzewania …....................................
2) lokal z centralnym ogrzewaniem etażowym węglowym  …....................................
3) lokal z centralnym ogrzewaniem etażowym gazowym …....................................
4) lokal bez dostępu do łazienki …....................................
5) lokal z łazienką poza lokalem …....................................
6) lokal z nieogrzewaną łazienką poza lokalem …....................................
7) lokal ze współużywalnością pomieszczeń …....................................
8) lokal bez gazu przewodowego …....................................
9) lokal bez ciepłej wody …....................................
10) lokal z ciepłą wodą dostarczaną z urządzenia 
zainstalowanego w lokalu  ..…..................................
11) lokal położony na terenie wsi …....................................

*  niepotrzebne skreślić



2. Opłaty za lokal:

Opłaty za lokal
Stawka za 
jednostkę 
miary

Powierzchnia/
ilość

Jednostka miary Wartość

1 2 3 4 5 (2x3)

czynsz  
/odszkodowanie/ekspl
oatacja+fundusz 
remontowy*                
(z wyłączeniem ubezp. 
podatku od  nieruch.   i opłat 
za wieczyste użytkowanie 
gruntu)

m²

Centralne ogrzewanie m²

Ciepła woda m³

Zimna woda i ścieki
(jeśli zużycie liczone jest 
razem)

m³

Odpady komunalne Liczba osób lub 
wg rachunku

Zimna woda m³

Ścieki m³

                                            Razem

* niepotrzebne skreślić

3. Konto bankowe, na które należy przekazywać dodatek mieszkaniowy (dot. zarządcy)
   
Nazwa i adres właściciela konta:   
…........................................................................................................................................……………
Nr konta
….........................................................................................................................................…………...

W przypadku  zmiany  zarządcy/administratora/właściciela,  a  także  zmiany  numeru  konta  prosi  się  o  niezwłoczne
poinformowanie o tym fakcie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy.

Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego tj.”Kto składając zeznania mające służyć za
dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie  ustawy, zeznaje nieprawdę lub
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w niniejszej informacji.

….....................................................................
          data i podpis zarządcy -ewent. pieczęć

W razie pytań  - tel. 65 572 01 11 w. 35

Druk dla potrzeb MGOPS Gostyń



Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gostyń na lata 2018-2022

Ilekroć w zasadach polityki czynszowej jest mowa, o:

2. Użyte w § 7 ust. 1 określenia oznaczają:

1) centralne ogrzewanie – lokal mieszkalny, w którym instalacja jest zasilana z sieci ciepłowniczej
lub kotłowni lokalnej;

2) centralne ogrzewanie etażowe – lokal mieszkalny wyposażony w instalację etażową;

3)  łazienka  -  wydzielone  w  lokalu  lub  poza  lokalem  pomieszczenie  (lub  pomieszczenia)  z
doprowadzoną instalacją wodociągowo-kanalizacyjną, wyposażone w prysznic lub wannę oraz wc;

4)  lokal  ze  wspólną  używalnością  pomieszczeń  –  lokal  w  którym  kuchnia  lub  łazienka  lub
przedpokój są użytkowane wspólnie z najemcami sąsiednich lokali;

5) lokal bez ciepłej wody - lokal który nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą ciepłą
wodę centralnie;

6) lokal z ciepłą woda dostarczaną z urządzenia zainstalowanego w lokalu – lokal w którym ciepła
woda jest  dostarczana do urządzeń zainstalowanych w łazience i  kuchni z instalacji  etażowego
ogrzewania lub innego urządzenia (np. bojler, junkers);

7)  lokal  położony  na  terenie  wsi  -  lokal  położony  poza  granicami  administracyjnymi  miasta
Gostynia.


