
Załączniki  do rozporządzenia  

Rady Ministrów z dnia 28 

grudnia 2001 r. (poz. 1817) 

 

Załącznik nr  1 
W N I O S E K 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
 

1. Wnioskodawca ................................................................................ ............pesel 
imię i nazwisko 

2. Adres zamieszkania .......................................................................................................... ..................................... 

 

3. Nazwa i siedziba zarządcy budynku ...................................................................................................................... 

4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu: 

a/ najem 

b/ podnajem 

c/ spółdzielcze prawo do lokalu /lokatorskie lub własnościowe/ 

d/ własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej 
e/ własność innego lokalu mieszkaniowego 

f/ własność domu jednorodzinnego 

g/ własność budynku wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal 

h/ inny tytuł prawny 

i/ bez tytułu prawnego, ale oczekującego na dostarczenie przysługującego lokalu 

zamiennego lub socjalnego 

 

5. Powierzchnia użytkowa lokalu................................................................ w tym:  

 

a/   łączna powierzchnia pokoi i kuchni *   ............................................................................... .......... 

b/   powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę w przypadku najmu lub podnajmu części lokalu   

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

6. Liczba osób niepełnosprawnych  : 

a/    poruszających się na wózku  ................................................................................  

b/    innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym pokoju ............................ 

 

7.  Sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie a/ jest, b/ brak**       

8. Sposób ogrzewania wody: centralnie ciepła woda a/ jest, b/ brak** 

9. Instalacja gazu przewodowego a/ jest, b/ brak** 

10. Liczba osób w gospodarstwie domowym .................................................................. 

11. Razem dochody gospodarstwa domowego.......................................................................................... ..... 

12. Łączna kwota wydatków za mieszkanie za ostatni miesiąc***................................................................ 
/ według okazanych dokumentów/ 

Potwierdza zarządca domu 

pkt 2-5, 7-9, 12........................................................................................................................ ................................ 

 

Ryczałt na zakup opału proszę przekazać zarządcy domu          TAK     

 

 

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

 podpis  wnioskodawcy  podpis przyjmującego 

 
Objaśnienia: 

* W przypadku przekroczenia powierzchni normatywnej o 30 %, ale nie więcej niż 50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i 

kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60 % 

** Niepotrzebne skreślić 

*** Miesiąc, w którym składany jest wniosek 



Załącznik nr 2 
 

 

 

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

imię i nazwisko składającego deklarację  miejscowość i data 

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

dokładny adres 
 

 

 

Deklaracja o wysokości dochodów  

za okres.................................................................................................................. 
 (pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku) 

 

 

Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 

 

1.Imię i nazwisko.................................................................................................wnioskodawca, 

data urodzenia............................................................................................................................... 

 

2.Imię i nazwisko ......................................................................................................................... stopień 

pokrewieństwa................................................... data urodzenia...................................... 

 

3.Imię i nazwisko ......................................................................................................................... stopień 

pokrewieństwa................................................... data urodzenia...................................... 

 

4.Imię i nazwisko ......................................................................................................................... stopień 

pokrewieństwa................................................... data urodzenia...................................... 

 

5.Imię i nazwisko ......................................................................................................................... stopień 

pokrewieństwa................................................... data urodzenia...................................... 

 

6.Imię i nazwisko ......................................................................................................................... stopień 

pokrewieństwa................................................... data urodzenia...................................... 

 

7.Imię i nazwisko ......................................................................................................................... stopień 

pokrewieństwa................................................... data urodzenia...................................... 

 

8.Imię i nazwisko ......................................................................................................................... stopień 

pokrewieństwa................................................... data urodzenia...................................... 

 

9.Imię i nazwisko ....................................................................................................................... stopień 

pokrewieństwa................................................... data urodzenia...................................... 

 

10.Imię i nazwisko ....................................................................................................................... stopień 

pokrewieństwa................................................... data urodzenia...................................... 

 

11.Imię i nazwisko ....................................................................................................................... stopień 

pokrewieństwa................................................... data urodzenia...................................... 

 

12.Imię i nazwisko ....................................................................................................................... stopień 

pokrewieństwa................................................... data urodzenia...................................... 

 

 

 
 



 

Deklaracja o wysokości dochodów część 2 

Oświadczam, że w podanym okresie dochody moje i wymienionych kolejno członków mojego 

gospodarstwa domowego wynosiły: 

 
Lp. Miejsce pracy - nauki Źródła dochodu Wysokość dochodu w zł 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Razem dochody gospodarstwa domowego................................................................................. 

 

 

Średni dochód na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi................................................zł, 

to jest miesięcznie ................................................................................................................... zł. 

 

 Składając osobiście niniejszą deklarację oświadczam, że jest mi wiadomo, że dokumenty, 

na których podstawie zadeklarowałem(am) dochody, jestem zobowiązany(a) przechowywać 

przez okres 3 lat, a uprzedzony(a) o odpowiedzialności karnej z art. 233 paragraf 1 Kodeksu 

karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji 

 

 

 

 

......................................................... ..................................................... 
podpis przyjmującego podpis składającego deklarację 

 

 

 

 

Objaśnienia: 

 

1) Podać liczbę porządkową wg osób zamieszczonych przed tabelą 

2) Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu. 

 

 



 
Ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy przedłożyć następujące dokumenty: 

 

1. Wniosek potwierdzony przez zarządcę domu (spółdzielnię, wspólnotę, B.O.M., zarządcę budynku itp.) 

2. Wykaz opłat czynszowych lub kartę lokalu za m-c w którym składa się wniosek                                      

( wypełnia zarządca domu ). W budynkach prywatnych zarządca wypełnia Kartę opłat za wodę. 

3. Deklarację o wysokości dochodów za okres trzech pełnych miesięcy poprzedzających miesiąc,  

w którym składa się wniosek, 

4. Informację o nadpłacie oraz numerze konta zarządcy domu, 

 

Ponadto, do potwierdzonego przez zarządcę domu wniosku należy dołączyć: 

1. Dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu, 

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowa najmu, umowa użyczenia itp.) 

3. Dokumenty potwierdzające dochody wszystkich członków rodziny. Za dochód uważa się wszelkie 

przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie 

emerytalne, rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Wysokość dochodu ustala się, na podstawie 

przedłożonych przez wnioskującego dokumentów, np. 

a. Osoby pracujące – zaświadczenie od pracodawcy za pełne 3 miesiące, poprzedzające złożenie 

wniosku, 

b. Emeryci renciści – decyzja z ZUS lub zaświadczenie z ZUS obejmujące dochód  

z trzech pełnych miesięcy, 

c. Osoby niepracujące, bezrobotne – winny stawić się osobiście z dowodem osobistym, celem 

złożenia oświadczenia, 

d. Osoby prowadzące działalność – zaświadczenie od księgowej lub oświadczenie  

o uzyskanym przychodzie pomniejszonym o koszty jego uzyskania i składki ZUS j.w. 

e. Studenci - zaświadczenie z uczelni o wysokości otrzymanych stypendiów lub o ich braku, 

f. Uczniowie odbywający płatne praktyki szkolne zaświadczenie o wysokości otrzymywanego 

wynagrodzenia brutto za praktykę, 

g. osoby otrzymujące alimenty – wyrok sądu o wysokości zasądzonych alimentów lub 

zaświadczenie od komornika (jeśli egzekucja jest bezskuteczna) lub decyzje dot. 

otrzymywanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 

h. osoby otrzymujące świadczenia rodzinne – decyzje przyznające świadczenia 

i. osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej – kserokopie wydanych decyzji,  

4. Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w centralne ogrzewanie, ciepłą wodę lub gaz – przedkłada 

się fakturę za energię elektryczna lub dowód zakupu energii za ostatni okres rozliczeniowy, 

5. Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba   

niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju – 

orzeczenie z Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności 

6. Właściciele domów jednorodzinnych przedkładają dokumenty poświadczające powierzchnię użytkową 

domu oraz rachunki za wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych 

7. W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – zaświadczenie z organu właściwego gminy o 

wielkości gospodarstwa wyrażonej w hektarach przeliczeniowych, zaświadczenie z ARiMR dot. 

unijnych dotacji.  

8. Przy odbiorze decyzji przez osobę inną niż wnioskodawca – wymaga się upoważnienia do odbioru 

decyzji i okazania dowodu osobistego. 

Osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy jest zobowiązana do bezzwłocznego powiadomienia tut. Działu  

o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania (zamiana, sprzedaż lokalu, wyprowadzka). 

Jednocześnie informujemy, że w toku postępowania administracyjnego mogą pojawić się nowe okoliczności, 

które będą wymagały dostarczenia innych dokumentów. 

 

Dodatek mieszkaniowy przyznany na podstawie nieprawdziwych danych, podlega przymusowemu ściągnięciu 

w trybie postepowania egzekucyjnego w administracji, w podwójnej wysokości 

 
 


