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Miejscowość i data
› WNIOSEK WYPEŁNIAĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

URZĄD MIASTA LUBLIN
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY
I  BUDOWNICTWA
ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
e-mail: architektura@lublin.eu

WNIOSEK  O  WYDANIE  ZAŚWIADCZENIA 
DO  WNIOSKU  O  PRZYZNANIE  DODATKU  MIESZKANIOWEGO 

Na podstawie art. 217 § 1 i § 2 pkt. 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 23 z późn. zm.) w związku z § 5 ust.  2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2001 r.  w sprawie dodatków  
mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.)

WNOSZĘ O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO POWIERZCHNIĘ 
UŻYTKOWĄ ORAZ WYPOSAŻENIE TECHNICZNE BUDYNKU MIESZKALNEGO

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

.............................................................................................................................................................................................
(adres obiektu, nr ewidencyjny działki lub działek budowlanych)

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi: .................................................................................... m2

Łączna powierzchnia pokoi i kuchni wynosi: ................................................................................ m2

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje: 1)

 elektryczną wodociągową gazu przewodowego

kanalizacyjną centralnego ogrzewania centralnej ciepłej wody

................................................................................
 (podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej)

Załączniki:
1. Kopie  rzutów  kondygnacji  budynku  wchodzących  w  skład  zatwierdzonego  projektu  budowlanego  z  opisem  pomieszczeń  oraz 

oznaczeniem lokalu i  jego położeniem względem innych  lokali  w budynku.  Zgodność  treści przedłożonej dokumentacji  z aktualnym  
stanem obiektu (lokalu), winna być potwierdzona stosowną adnotacją właściciela, bądź zarządcy obiektu budowlanego.

2. W przypadku braku dokumentacji o której mowa powyżej, uproszczony rysunek inwentaryzacji budowlanej budynku - rzut kondygnacji,  
przedstawiający podstawowe elementy budowlane, graficznie oznaczone położenie i granice lokalu mieszkalnego oraz opis pomieszczeń
z podaniem ich powierzchni użytkowej, sporządzony przez osobę uprawnioną.

__________
1) Zaznaczyć odpowiednie pole

I WNIOSKODAWCA 
Nazwisko i imię (lub nazwa firmy lub instytucji):

..........................................................................................................................................................................................................
Ulica:

.................................................................................................
Numer domu:

.......................................
Numer lokalu:

...........................................................
Kod pocztowy:

......................................
Miejscowość:

...................................................................................................
Telefon kontaktowy:

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

II PEŁNOMOCNIK
Nazwisko i imię:

..........................................................................................................................................................................................................
Ulica:

.................................................................................................
Numer domu:

.......................................
Numer lokalu:

...........................................................
Kod pocztowy:

......................................
Miejscowość:

...................................................................................................
Telefon kontaktowy:

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


