
WNIOSEK  

o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
 

1. Wnioskodawca ....................................................................................................................................   
                                                                                               ( imię i nazwisko) 

 

PESEL:                                     

Nr dokumentu potwierdzającego tożsamość 

(wypełnić tylko w przypadku braku nr PESEL) 
 

 

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

3. Nazwa i adres zarządcy budynku lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal 

mieszkalny 1......................................................................................................................................... 

4. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego2: 
a) najem                                                        |_| 

       b) podnajem                                                    |_| 

c) spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub 

własnościowe)                                                |_| 

d) własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej                |_| 

e) własność innego lokalu mieszkalnego                        |_| 

f) własność domu jednorodzinnego                               |_| 

       g)własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal  |_| 

       h) inny tytuł prawny (jaki)                                          |_| 

i) bez tytułu prawnego, ale oczekujący na dostarczenie 

przysługującego lokalu zamiennego lub socjalnego           |_| 

5. Powierzchnia użytkowa lokalu  ......................................................................................................... 

w tym: 

a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni 3 ............................................................................................... 

b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę w przypadku najmu lub podnajmu części                             

lokalu ............................................................................................................................................. 

6. Liczba osób niepełnosprawnych:........................................................................,w tym :. 

a) poruszających się na wózku ........................................................................................................... 

b) innych, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju ..................... 

7. Techniczne wyposażenie lokalu: 

            a) sposób ogrzewania lokalu: centralne ogrzewanie    jest/   brak4  

            b) sposób ogrzewania wody: centralna instalacja ciepłej wody  jest/   brak4  

            c) instalacja gazu przewodowego      jest/ brak4  

8. Liczba osób w gospodarstwie domowym 5....................................................................................... 

9. Razem dochody gospodarstwa domowego (według deklaracji)....................................................... 

10. Łączna kwota wydatków na lokal mieszkalny za ostatni miesiąc:.................................................... 
 

11. Punkty: 2-5, 7 i 10 wniosku potwierdza zarządca budynku lub inna osoba uprawniona do pobierania    

należności za lokal mieszkalny1  

 

              ......................................................................... 
(data i podpis zarządcy /osoby uprawnionej) 

 

 

       …........................................                                            .…........................................... 
                 (podpis przyjmującego)                                                                      (data i podpis wnioskodawcy)  

 



 

Objaśnienia  

 
1  Pod pojęciem innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny zgodnie z art. 7 ust. 7 b ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych rozumie się w szczególności właściciela lokalu mieszkalnego, wynajmującego 

albo posiadacza samoistnego.  

  

2  Właściwe zaznaczyć „x” 

 

3 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% 

  

4 Niepotrzebne skreślić 

 

5 Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych przez gospodarstwo domowe rozumie się 

gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal 

mieszkalny albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią 

zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.  

Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w:  

1. domu pomocy społecznej, 

2. młodzieżowym ośrodku wychowawczym,  

3. schronisku dla nieletnich,  

4. zakładzie poprawczym,  

5. zakładzie karnym,  

6. szkole, w tym w szkole wojskowej  

– jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie. 

 

 
Zgodnie z art. 7 ust. 13 i ust. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych w celu 

weryfikacji i danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i w deklaracji organ może 

wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów potwierdzających te informacje i dane, 

a osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty, o których mowa, 

przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku.  

Niezłożenie na wezwanie organu dokumentów potwierdzających dane zawarte we wniosku lub deklaracji 

w wyznaczonym terminie może skutkować odmową przyznania dodatku  mieszkaniowego 


