
WRM-IV.7124. ________________________
_______________________________________ (nr rejestru organu właściwego do wydania pozwolenia)

(imię i nazwisko lub nazwa inwestora) Płock, dnia
_____________ _______________ (data)

(kod pocztowy) (miejscowość)

_______________________________________
(ulica)

_______________________________________
(telefon kontaktowy)

Prezydent Miasta Płocka

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
POTWIERDZAJĄCEGO POWIERZCHNIĘ DOMU JEDNORODZINNEGO

Na podstawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie 
dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 roku nr 156, poz. 1817 z późniejszymi zmianami) zwracam się
z prośbą o wydanie zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne
domu jednorodzinnego:

(opis i charakterystyka )

zlokalizowanego w Płocku na osiedlu:

przy ulicy:
(adres )

działka (i) o numerze ewidencyjnym gruntu: obręb:

w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego.

(podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej)
W załączeniu:

*   rzuty kondygnacji
dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii, w*

sprawach z zakresu administracji publicznej, za złożenie którego opłata skarbowa wynosi 17 zł, z
ustawowymi wyjątkami,

 * dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej dokonanej gotówką w kasie Urzędu Miasta Płocka lub
bezgotówkowo na rachunek tego organu PKO Bank Polski 13102039740000550201777929

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie 
skarbowej. Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie 
zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

* Właściwe zakreślić Objaśnienia na drugiej stronie >>



OBJAŚNIENIA
Na podstawie § 5 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych,
osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna złożyć w urzędzie właściwej gminy:
1) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2) deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
rozporządzenia.
2. Wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć ponadto zaświadczenie organu 
właściwego w sprawie wydania pozwolenia na budowę, potwierdzające powierzchnię użytkową, w tym łączną 
powierzchnię pokoi i kuchni, oraz wyposażenie techniczne domu, a także przedstawić rachunki dotyczące wydatków, o 
których mowa w § 2 ust. 1 pkt.4.

WNIOSEK o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinien zawierać:
1. Wnioskodawcę (imię i nazwisko, data urodzenia)
2. Adres zamieszkania
3. Nazwę i siedzibę zarządcy domu
4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu:
a) najem

b) podnajem

c) spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub 
własnościowe)

d) własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej

e) własność innego lokalu mieszkalnego

f) własność domu jednorodzinnego

g) własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal

h) inny tytuł prawny

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

5. Powierzchnię użytkową lokalu, w tym: a) 
łączną powierzchnia pokoi i kuchni*)
b) powierzchnię zajmowaną przez wnioskodawcę w przypadku najmu lub podnajmu części lokalu
6. Liczba osób niepełnosprawnych:
a) poruszających się na wózku
b) innych, jeżeli 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. Razem dochody gospodarstwa domowego (według deklaracji)
12.Łączna kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc***)(według okazanych dokumentów)
Potwierdza zarządca domu pkt 2-5, 7-9,12 (podpis zarządcy) (podpis wnioskodawcy) (podpis przyjmującego)
*) W przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30%, ale nie więcej niż o 50% pod warunkiem, że udział powierzchni
pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60% **) Niepotrzebne skreślić

***) Miesiąc, w którym składany jest wniosek
oraz deklarację o wysokości dochodów gospodarstwa domowego, która powinna zawierać:
(miejscowość) (data)
(imię i nazwisko składającego deklarację)
(dokładny adres)
Deklaracja o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia 
wniosku)
Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób:
l. Imię i nazwisko, wnioskodawca, data urodzenia
2.Imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, data urodzenia
Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków mojego 
gospodarstwa domowego wyniosły:
Lp.1) Miejsce pracy – nauki 2) Źródła dochodu Wysokość dochodu w zł.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólnego   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 „RODO”) Informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3.dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zaświadczenia potwierdzającego powierzchnię domu jednorodzinnego
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą prze okres 5 lat określony w jednolitym rzeczowym wykazem akt;
6.każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową realizacji wniosku.


