
DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY  POSIADAĆ BY  UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO 

• Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu. 

• Wypełniony druk „ informacja zarządcy domu” dotycząca wydatków na mieszkanie, wyposażenia 
mieszkania z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.  

• Oświadczenie właściciela domu jednorodzinnego o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej 
powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu- dotyczy wyłącznie  właścicieli 
domów jednorodzinnych. 

• Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego 

• Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich wymienionych w deklaracji członków 
gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę 
złożenia wniosku, w szczególności : 

1) Zaświadczenie z zakładu pracy o dochodzie – dotyczy osób zatrudnionych na podstawie m.in. 
umowy o pracę , umowy zlecenia, umowy o dzieło. 

2) Odcinki przekazów pocztowych lub zaświadczenie z Z.U.S. lub KRUS- dotyczy osób pobierających 
świadczenia emerytalno -  rentowe. 

3)  Wyrok sądu lub odcinki przekazów pocztowych lub wyciąg z konta bankowego ( w przypadku 
otrzymywania alimentów w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika ( w przypadku 
otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub nieskutecznej egzekucji)- dotyczy 
osób otrzymujących alimenty, 
Uwaga! w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych oraz gdy egzekucja nie jest 
prowadzona przez komornika należy złożyć oświadczenie 

4) Decyzja lub zaświadczenie z MOPR o przyznaniu i wysokości uzyskanych świadczeń- dotyczy osób 
pobierających świadczenie rodzicielskie oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

5) Zaświadczenie z uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów i świadczeń uzyskanych przez osobę 
studiującą, w przypadku uczniów świadczeń z tytułu praktyk zawodowych- dotyczy studentów i 
uczniów.  

6) Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku - 
dotyczy osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,  
Uwaga! Osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy, powinny złożyć stosowne oświadczenie. 

7) Oświadczenie potwierdzające uzyskane dochody z prowadzenia działalności gospodarczej- dotyczy 
osób prowadzących działalność gospodarczą,  

8) Zaświadczenie z Urzędu Gminy o dochodach z hektara przeliczeniowego, zaświadczenie z ARiMR o 
wypłaconych dopłatach bezpośrednich- dotyczy rolników.  

• Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenie lekarskie o poruszaniu się osoby 
niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim- dotyczy osób niepełnosprawnych posiadających prawo 
do dodatkowego pokoju oraz osób poruszających się na wózku. 

•  Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (np. umowa najmu, spółdzielcze prawo do lokalu,  
umowa podnajmu, orzeczenie sądu o prawie do lokalu , wyrok o prawie do lokalu socjalnego lub 
zamiennego, akt notarialny itp.). na żądanie organu. 

• Dokument potwierdzający wydatki na lokal ( np. aneks czynszowy, rachunek za wodę i kanalizację, 
energię cieplną, wywóz śmieci) w przypadku niepotwierdzenia wydatków przez zarządcę domu.  

Uwaga ! W toku postępowania administracyjnego Dział Świadczeń Rodzinnych i Pomocy Mieszkaniowej 
ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.  


