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WYPEŁNIA WYNAJMUJĄCY, ZARZĄDCA BUDYNKU ALBO INNA OSOBA   
UPRAWNIONA DO POBIERANIA NALEŻNOŚCI 

 
I. INFORMACJE O LOKALU 

(właściwą odpowiedź  zaznaczyć “X”)  

                                                                                                                                                             TAK             NIE 

Czynniki podwyższające czynsz: 

1. Budynek w strefie staromiejskiej ………………………………………….…… 

2. Lokal w budynku  jednorodzinnym ……………………………………                                                                              

       Czynniki obniżające czynsz: 

3. Lokal bez dostępu do instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej w obrębie 

 mieszkania, lecz z dostępem do niej w obrębie budynku, w którym lokal  

się znajduje ………………………………………………………………..…… 

4. Lokal bez dostępu do instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej w obrębie 

        budynku, w którym się znajduje …………………………………………….… 

5. Lokal bez dostępu do ubikacji w obrębie mieszkania, lecz z dostępem do niej 

        w obrębie budynku  …………………………………………………………… 

6. Lokal bez dostępu do łazienki w obrębie mieszkania ……………….………… 

7. Lokal bez dostępu do ubikacji w obrębie budynku, w którym się znajduje ..… 

8. Lokal bez dostępu do kuchni wnęki kuchennej lub aneksu kuchennego   

        w obrębie mieszkania ......................................................................................... 

9. Lokal wspólny  ………………………………………………………………… 

10. Lokal bez instalacji gazowej ………………………………………….…..…… 

11. Lokal bez centralnego ogrzewania ……………………..……….….……..…… 

12. Lokal bez ciepłej wody  …………………………………………………..…… 

13. Lokal w suterenie  ……………………………………………………………… 

14. Lokal w pomieszczeniach zaadaptowanych z pomieszczeń strychowych …… 

15. Lokal z kuchnią bez bezpośredniego oświetlenia naturalnego (obniżka  

        dotyczy tylko powierzchni kuchni) …………………………………………… 

16. Lokal jednoizbowy o powierzchni mniejszej niż 20 m
2  

 ...................................  

17. Lokal, w którym powierzchnia przedpokoju, holu lub korytarza stanowi  

co najmniej 30% jego ogólnej powierzchni użytkowej ………..……………… 

18. Lokal w budynku, dla którego właściwy organ nadzoru budowlanego wydał 

       decyzję nakazującą opróżnienie z uwagi na zły stan techniczny  ……………… 

18.  Lokal w budynku  ujętym  w wykazie  nieruchomości wymienionym  w  Zarządzeniu            

Prezydenta Miasta Bydgoszczy Nr 14/2022 z dnia 11 stycznia 2022r.                                         

19.  Powierzchnie: 

      pomieszczeń o wysokości do 1,39 m ................................................................                         ...........................  m
2 

      pomieszczeń o wysokości 1,4 – 2,19 m ............................................................                         ...........................  m
2
 

      “ślepej” kuchni .................................................................................................                         ............................. m
2 

 
 

..................................................................                                                            ...................................... 
Potwierdzenie  przez wynajmującego, zarządcę  budynku                                                                   Podpis wnioskodawcy 

albo inną osobę  uprawnioną  do pobierania należności za  

lokal mieszkalny  danych zawartych w pkt.1-20 
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II. SPOSÓB DORĘCZENIA INFORMACJI O WYSOKOŚCI PRZYZNANEGO DODATKU   

MIESZKANIOWEGO 
 
 
 
 

 

 
Działając na podstawie art. 39

1
 § 1 pkt 2 ustawy z 14.06.1960r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 735) w zw. z art. 2 pkt 5 ustawy z 18.07.2002r.  

o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 344) oraz w związku  

z prowadzonym postępowaniem w sprawie dodatku mieszkaniowego przez Wydział Świadczeń 
Rodzinnych : 

 

 

 

wnoszę o doręczenie mi informacji w formie dokumentu elektronicznego na adres e-mailowy: 

 

……………………………………………………………….. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

.......................................................................... 
        Czytelny podpis zarządcy/ wynajmującego 

 

                                                                                                                                       

 
 


