
 

 

Ubiegając się o przyznanie dodatku mieszkaniowego od 1 lipca 2021 należy przedłożyć następujące 

dokumenty: 

 

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

itp.) 

2. Wykaz opłat czynszowych dokumentujący wysokość opłat z  miesiąca poprzedzającego miesiąc 

składania wniosku. 

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

w którym składa się wniosek, 

4. Informację o  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 alimentów płaconych na rzecz osób spoza gospodarstwa domowego, po 

odliczeniu kosztów uzyskania przychodu oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, 

rentowe, chorobowe, zdrowotne oraz należny podatek. Wysokość dochodu ustala się, na podstawie 

przedłożonych przez wnioskującego dokumentów, np. 

a. Osoby pracujące – zaświadczenie od pracodawcy według wzoru zamieszczonego na stronie 

internetowej TCŚR za pełne 3 miesiące, poprzedzające złożenie wniosku (w danym okresie – 

zwrot podatku z tytułu ulgi na dzieci).  

b. Emeryci i 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 z U.S. lub oświadczenie  

według wzoru zamieszczonego na stronie internetowej TCŚR. 

e. Studenci i uczniowie - zaświadczenie dotyczące otrzymanych stypendiów socjalnych, 

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

zaświadczenie od komornika, lub decyzje dot. otrzymywanych świadczeń z funduszu 

alimentacyjnego 

g. osoby otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych – decyzję z urzędu pracy do wglądu, 

h. osoby otrzymujące świadczenia z pomocy społecznej – decyzje do wglądu,  

4. 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 

5. Właściciele domów jednorodzinnych przedkładają dokumenty poświadczające powierzchnię 

użytkową domu oraz rachunki za wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych 

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

o wielkości gospodarstwa wyrażonej w hektarach przeliczeniowych. 

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 

 


