
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Gminy  
Rawicz z dnia 26 maja 2021 roku 

WNIOSEK                            
o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

 

  
 1.  Wnioskodawca:   

………………………………………                  Nr PESEL  └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘     
                      (imię i nazwisko)                                        

                   W przypadku braku nr PESEL nr dokumentu potwierdzającego tożsamość …………………………………………..……. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Adres zamieszkania 

 Kod pocztowy: └──┴──┘─└──┴──┴──┘ Miejscowość: .................................................... 

 Ulica: ……………………………………………… Nr domu ……… Nr mieszkania: ……… 

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

 
 

 4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu 

  a) najem   f) własność domu jednorodzinnego   

          b) podnajem   
g) własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje 
lokal 

  

          
c) spółdzielcze prawo do lokalu 
    (lokatorskie lub własnościowe) 

  h) inny tytuł prawny   

          
d) własność lokalu w spółdzielni  
     mieszkaniowej 

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

  

          
e) własność innego lokalu  
     mieszkalnego  

     

  
 5.  Powierzchnia użytkowa 

lokalu:  
………………… 

  w tym:  a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni: …………… 

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

…………… 

 6. Liczba osób niepełnosprawnych: ……  w tym:  a) poruszających się na wózku …… 

 
                                 b) innych, których niepełnosprawność wymaga 
                        zamieszkiwania w oddzielnym pokoju 

…… 

 
7. Sposób ogrzewania lokalu:  centralne ogrzewanie  -  a) jest   b) brak * 

8. Sposób ogrzewania wody:  centralnie ciepła woda - a) jest   b) brak * 

 9. Instalacja gazu przewodowego:    - a) jest   b) brak * 

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

 11.  Łączne dochody gospodarstwa domowego: 
 
……………………………. 

 12. Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni 
miesiąc ** : 

 
……………………………………………… 

  
- czynsz 
- koszty o których mowa w art. 28 ust.3 pkt. 2 ustawy z dnia  
  26 października 1995r. o niektórych formach popierania 
  budownictwa mieszkaniowego 
- koszty eksploatacji i remontów 
- zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną 

- odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego 

- centralne ogrzewanie 
- ciepła woda 
- zimna woda 
- nieczystości ciekłe 
- odpady 
- inne 

(według okazanych dokumentów) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

…………………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………… 

Informacje w pkt 2 – 5, 7 – 9 i 12 potwierdza zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do 
pobierania należności za lokal mieszkalny.                                                                
                                                              ………………………………………………………………………………………. 

          (podpis zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny) 

 

 

……………………………………… 
(podpis wnioskodawcy) 

 ……………………………………… 
(podpis przyjmującego) 

* niepotrzebne skreścić                      ** miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku  

 

 



 

 

 

 
 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016r.(RODO), zostałam(em) poinformowana(ny), że: 

 
1) Administratorem danych osobowych jest:  Centrum Usług Społecznych w Rawiczu,  

z siedzibą przy ul. gen. Grota Roweckiego 4a, 63-900 Rawicz. 
2) Kontakt z inspektorem ochrony danych: email  iod@cusrawicz.pl, tel.65-546-10-02 
3) Dane osobowe przetwarzane są w celu*

)
:  

a. realizacji zadań w zakresie dodatków mieszkaniowych,  
b. dochodzenia  roszczeń Administratora  lub jego obrony przed roszczeniami 

na podstawie *
)
:  

a. art.6 ust.1 lit.c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r 

b. ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 2133 ze zm.) 
4) Odbiorcami danych osobowych mogą być: podmioty upoważnione do kontroli tutejszego Centrum Usług 

Społecznych w Rawiczu, podmioty właściwe w instancyjnym toku postępowania, podmioty z którymi zawiera 
się umowę powierzenia przetwarzania danych, oraz inne podmioty uprawnione na podstawie 
obowiązujących przepisów. 

5) Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania, mając na 
względzie podstawy prawne do przetwarzania, przechowywania i brakowania danych. 

6) Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu przetwarzania, prawo do przenoszenia danych (prawa te mogą 
być ograniczone innymi przepisami). 

7) Posiadam prawo wniesienia skargi do Organu nadzorczego . 
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych może być brak 

możliwości przeprowadzenia postępowania administracyjnego. W pozostałym zakresie moje dane osobowe 
mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przeze mnie zgody lub na podstawie innych przesłanek 
dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO. 

9) Dane osobowe mogą zostać uzyskane od innych podmiotów zobowiązanych do udzielenia odpowiedzi na 
żądanie Centrum Usług Społecznych w Rawiczu. 

 
Oświadczenie jest ważne podczas pozyskiwania danych osobowych aktualnie oraz w przyszłości. 
 
 
 
………………………………………………… ………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 

Miejscowość Data Podpis osoby składającej oświadczenie 
 


