
OŚWIADCZENIE

Kwotę ryczałtu wynikającego z przyznanego mi dodatku mieszkaniowego*:

1 proszę przekazywać na konto zarządcy budynku *

1 proszę przekazywać na moje konto nr *: 

– – – – – –

1 będę odbierał(a) miesięcznie w kasie Urzędu Miasta,*

                          

Radlin, dn. ………………………………………. ………...……...……………………………………………

(data)  (podpis składającego deklarację)

* - zaznaczyć wybrane

KONTAKT TELEFONICZNY (część nieobowiązkowa)

Kontaktowy numer telefonu: ………………………….....……...……………………………………………

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Urzędu Miasta Radlin podanego numeru
telefonu w celach kontaktowych, w zakresie sprawy objętej niniejszym wnioskiem. Numer telefonu
przetwarzany będzie przez czas niezbędny do osiągnięcia celu przetwarzania.

Radlin, dn. ………………………………………. ………...……...……………………………………………

(data)  (podpis składającego deklarację)

Niniejsza  zgoda  może  zostać  cofnięta  w  dowolnym  momencie  poprzez  złożenie  stosownego
pisemnego oświadczenia.

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem danych  osobowych przetwarzanych przez  Urząd Miasta  Radlin  jest  Burmistrz  Radlina
(ul.  Józefa  Rymera  15,  44-310  Radlin).  Dane  przetwarzane  są  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c)  oraz
opcjonalnie art. 6 ust. 1 lit.  a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

Szczegółowe informacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych można uzyskać na stronie internetowej

Miasta Radlin pod adresem https://radlin.pl/zpdo, na tablicach informacyjnych wywieszonych w jednostce

oraz w formie udostępnianych na życzenie wydruków (w tym celu prosimy o kontakt). 

https://radlin.pl/zpdo


INFORMACJA

Zasady przyznania dodatku mieszkaniowego reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych

Dochód: 

– art. 3 ust. 4, ust. 5, ust. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych definiują dochód

uzyskiwany  z  posiadania  tytułu  prawnego  do  gospodarstwa  rolnego,  z  pozarolniczej  działalności

gospodarczej  opodatkowanych  na  zasadach  ogólnych  oraz  z   dochodu  z  działalności  podlegającej

opodatkowaniu na podstawie ryczałtu;

–  art.  3  ust.  3  ustawy  o  dodatku  mieszkaniowym  „Za  dochód  uważa  się  dochód

w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych".

Zgodnie  z  definicją  zawartą  w  ustawie  o  świadczeniach  rodzinnych   w  przypadku  przychodów

opodatkowanych (na  zasadach  określonych  w  art.  27,  30b,  30c,  30e,  30f  ustawy  z  dn.

26 lipca 1991r. o podatku dochodowy, np. wynagrodzenie za pracę, renta, emerytura) od przychodu należy

odliczyć:

– kwoty alimentów świadczonych na rzecz innych osób (bieżące),

– koszty uzyskania przychodu,

– należny podatek dochodowy od osób fizycznych,

– składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalna, rentowa i chorobowa) niezaliczone do kosztów uzyskania

przychodu,

– składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dodatek mieszkaniowy  (art.  2  ust.  3  ustawy  o  dodatku  mieszkaniowym)  nie  przysługuje  osobom

przebywającym  w  domu  pomocy  społecznej,  młodzieżowym  ośrodku  wychowawczym,  schronisku  dla

nieletnich, zakładzie poprawczym,  zakładzie karnym, szkole, w tym w szkole wojskowej jeżeli instytucje te

zapewniają  nieodpłatnie  pełne  całodobowe  utrzymanie.  W  dochodzie  gospodarstwa  domowego  nie

uwzględnia  się dochodu  osób  wymienionych  powyżej  oraz  takich,  które  wyprowadziły  się  z  lokalu

mieszkalnego albo zmarły przed dniem złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.

Zgodnie z art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych osoba korzystająca

z  dodatku  mieszkaniowego  jest  obowiązana  przechowywać  dokumenty,  o  których  mowa  w  ust.  13

(tj. dokumenty na których podstawie zadeklarowała dochody),  przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji

o przyznaniu tego dodatku.

OSOBA,  KTÓRA  W  TRAKCIE  POBIERANIA  DODATKU  MIESZKANIOWEGO  UTRACIŁA

PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO POWINNA NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ URZĄD

MIASTA RADLIN O TYM FAKCIE (np. wygaśnięcie umowy najmu, sprzedaż lokalu, opuszczenie

lokalu przez Wnioskodawcę). W przeciwnym wypadku Wnioskodawca będzie nienależnie pobrierać

dodatek mieszkaniowy, co będzie skutkować  konsekwencjami finansowymi.


