
 

 

 

Wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO 

1. IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY:  

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

NUMER PESEL:  

           

 

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

(numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy w przypadku braku numeru PESEL) 

2. ADRES ZAMIESZKANIA WNIOSKODAWCY:  

ul. ………………………………………………………………….……………...…………………...…. 

nr domu / mieszkania ……………….…………………………………………….………………….…... 

kod pocztowy ……………………………………….………………...…………….......……………..… 

miejscowość ………………..…………...………………………………………...…………………..… 

3. NAZWA I ADRES ZARZĄDCY BUDYNKU ALBO INNEJ OSOBY UPRAWNIONEJ DO 

POBIERANIA NALEŻNOŚCI ZA LOKAL MIESZKALNY: 

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

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

4. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego: 

� najem 

� podnajem 
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� spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe) 

� prawo własności lub udział w prawie własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej 

� prawo własności lub udział w prawie własności lokalu mieszkalnego 

� prawo własności lub udział w prawie własności domu jednorodzinnego 

� prawo własności lub udział w prawie własności budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal  

� inny tytuł prawny 

� bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie przysługującego lokalu zamiennego lub zawarcie 

umowy najmu 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: ………………………………..……………………… 

w tym:    

a) poruszających się na wózku inwalidzkim……………………………………………….……………… 

b) innych osób niepełnosprawnych, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju  

……..………... 

7. Informacje dotyczące technicznego wyposażenia zajmowanego lokalu mieszkalnego: 

a) sposób ogrzewania lokalu (wyposażenie w centralne ogrzewanie) ..................................................... 

b) sposób przygotowywania ciepłej wody użytkowej (wyposażenie w centralną instalację ciepłej wody) 

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

c) instalacja gazu przewodowego ................................................................................................................. 

8. Liczba osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego: ……………..………………………   

Łączne dochody członków gospodarstwa domowego: ….…………………..……………….…………   
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9. Łączna kwota wydatków na lokal mieszkalny o których mowa w art. 6 ust. 3-4a  ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.), za ostatni miesiąc: 

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

 

 

Potwierdzam informacje, o których mowa w punktach 2-5, 7 i 9. 
 

 

....................................................................... 
(podpis zarządcy budynku lub innej osoby uprawnionej 
do pobierania należności za lokal mieszkalny) 

 

…………………………………. 

(data i podpis wnioskodawcy) 
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Wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

………………dnia ……………………. 
(data złożenia deklaracji) 

 

 

DEKLARACJA O DOCHODACH GOSPODARSTWA DOMOWEGO 

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

 

imię i nazwisko wnioskodawcy .................................................................................................. 

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

adres zamieszkania wnioskodawcy ........................................................................................... 

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

data urodzenia wnioskodawcy .................................................................................................. 

 

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

1. Imię i nazwisko .......................................................................................................................................  

stopień pokrewieństwa ................................................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 .................................................... 
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Miejsce pracy lub nauki, źródło dochodu, wysokość dochodu, wnioskodawcy oraz 

osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego: 

 

L.p. Miejsce pracy lub nauki  Źródło dochodu  
Wysokość dochodu za 

okres na jaki została 
złożona deklaracja 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Suma dochodów gospodarstwa domowego 
 

 

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego: 

.……………….……... zł. 

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

(podpis przyjmującego)                                                            (podpis składającego deklarację) 
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