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WZN-I

WZN-RGM-I
DECYZJA W SPRAWIE DODATKU MIESZKANIOWEGO:
Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2017r.
poz. 180 ze zm. )
I.WYMAGANE DOKUMENTY:
1.,,Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego” i ,,Deklaracja o dochodach” (WZN-1)
2.Załączniki:
• karta wymiaru opłat obowiązująca w m-cu, w którym składany jest wniosek
• ostatni rachunek za energię elektryczną
• zaświadczenie o wysokości zarobków za 3 miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku (dochód brutto minus
składki emerytalne, rentowe, chorobowe minus koszt uzyskania przychodu), plus zasiłki rodzinne, zasiłki
wychowawcze, macierzyńskie, premie, nagrody itp.; zasiłki dla bezrobotnych brutto; wynagrodzenia za praktykę;
zasiłki stałe i gwarantowane z MOPR,stypendia, odcinki rent, emerytur, alimentów i innych świadczeń z ZUS za
ostatnie 3 miesiące; inne: umowy zlecenia, odprawy itp.
II.OPŁATA:
Nie pobiera się.
III.TERMIN ODPOWIEDZI:
Do jednego miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia
postępowania.
IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Zarządzania Nieruchomościami (WZN), Plac Zwycięstwa 3, pok. 5, tel. 8488315, e-mail: zn@um.slupsk.pl
V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Przysługuje.
VI. UWAGI:
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia
w Kancelarii lub sekretariacie wydziału (biura) pokój nr 217 prowadzącego sprawę.

Upewnij się, że otrzymałeś(aś) potwierdzenie przyjęcia Twojego wniosku z nadanym sprawie "unikalnym numerem porządkowym".
W ewentualnej dalszej korespondencji z Urzędem Miejskim w Słupsku, w powyższej sprawie powołuj się zawsze na ten numer !!!
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych informuję, iż:przekazywane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w Urzędzie Miejskim w Słupsku, Plac Zwycięstwa 3 wyłącznie do celów dotyczących Pani/Pana sprawy.
Urząd Miasta Słupska nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym i osobom fizycznym, chyba, że obowiązek ich udostępniania wynikać będzie z obowiązujących przepisów
prawnych. Dane będą przetwarzane w wyżej wymienionych celach tylko przez odpowiednio przeszkolonych w zakresie ochrony danych osobowych pracowników Urzędu Miasta.
Ma Pani/Pan prawo wglądu do swoich danych oraz ich uaktualniania."
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