
PROTOKÓŁ 

I Z pomiaru lokalu położonego w budynku: 

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

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

 (dokładny adres) 

Najemca:………………………………………………………………………..........................................................................  

Właściciel:……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

1. Powierzchnia mieszkalna    2. Powierzchnia użytkowa 

 pokój……………………………….m2    kuchnia………….………………m2  

 pokój……………………………….m2     korytarz…………………………m2  

 pokój……………………………….m2     łazienka…………………………m2  

 pokój……………………………….m2     skrytka……………..……………m2  

 pokój……………………………….m2     wc…………………………….……m2  

 

 Razem…………………………………    Razem………………………………. 

Powierzchnia lokalu wynosi………………………………………m2 

1. Budynek oddany do użytku przed / po * 01.09. 2013 r. 

 

2.Lokal wyposażony jest: 
 

3.0bniżka % czynszu ze względu na brak: 

a) w.c. tak/ nie* a) lokal bez w.c. 4 % 

b) łazienkę tak / nie * b) łazienki 4 % 

c) kanalizację < tak/ nie * c) kanalizacji 4% 

d) urządzenia wodociągowe tak / nie * d) wodociąg 4 % 

e) c.o. (z sieci miejskiej) tak / nie * e) c.o. 4 % 

f) lokal na poddaszu tak / nie * f) poddasze 4 % 

g) lokal z ciemną kuchnią tak / nie * g) ciemna kuchnia 4 % 

h) mieszk.w bud.przezn.do rozb. tak / nie * h) mieszkanie do rozbiórki 10 % 

i) lokal poza granicami miasta tak/ nie * 1. Rok zakończenia budowy przed 2000 r. 20% 
  

2. Rok zakończenia budowy po 2000 r. 10% 

Wynajmujący:          Najemca: 

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

*niepotrzebne skreślić  



II Wyliczenie czynszu oraz opłat czynszowych za lokal położony w budynku 

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

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

(adres) 
Maksymalna stawka czynszu wynosi……………………………………………………………..zł/m2 

Czynsz………………………… x …………………………………………….. = ……………………………….. zł 
            (stawka czynszu)            (powierzchnia lokalu)                         (ogółem) 
 

OPŁATY 

1. Woda……………………..zł ……………………m3 x ………………… osoby = ………………………………zł 

2. Kanalizacja……………..zł ……………………m3 x ………………… osoby = ………………………………zł  

3. Wywóz śmieci …………………………………………………………………………………………………………zł 

4. Abonament (woda, kanalizacja)………………………………………………………………………………zł  

…………………………………………. + ………………………………………..=……………………………………………… 
         (czynsz)           (opłaty)                                           (razem) 

 

Wynajmujący           Najemca 

 

 

 



miejscowość, data pieczęć zakładu pracy 

ZAŚWIADCZENIE.O DOCHODACH 
w celu przyznania dodatku mieszkaniowego 

Pan(i) .....................................................................................................................................................  

PESEL  ..............................................................  ..  zam ...........................................................................  

jest zatrudniony w  ................  ..  ...................................................................................  ...  .....................  

od dnia ..........................................  ...  ............. na czas ..................................................................  .......  

Dochód za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę 

złożenia 

wniosku 

 

* Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania po odliczeniu składek 

na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz chorobowe , określonych w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 

……………………………………………………………. 
pieczątka i podpis osoby upoważnione 
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