
Wymagane dokumenty do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego: 

1. Akt notarialny (dotyczy to mieszkań wykupionych na własność). 

2. Ksero umowy najmu w przypadku, gdy lokal jest własnością innej osoby, oryginał umowy do wglądu. 

3. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku oświadczenie dot. stanu 
technicznego oraz powierzchni użytkowej domu z wyszczególnieniem powierzchni pokoi i kuchni. 
 
4. Rachunki za miesiąc, w którym składany jest wniosek: woda, śmieci, ścieki, centralne ogrzewanie, 
ciepła woda, prąd. 
 
5. Wnioskodawcom, którym powiększa się powierzchnię normatywną o 15 m2, jeżeli w lokalu 
zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub wymagająca zamieszkiwania 
w oddzielnym pokoju winni przedłożyć: Orzeczenie o niepełnosprawności wydane  
przed 23.11.2004 r. – kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności i zaświadczenie od lekarza, że stan 
zdrowia osoby niepełnosprawnej wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Orzeczenie  
o niepełnosprawności wydane po 23.11.2004 r. – kserokopie orzeczenia o niepełnosprawności wydane 
wyłącznie przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. 

6. Jeżeli dziecko, które nie ukończyła 18 roku życia nie przebywa stale u rodziców to jego miejsce 
zamieszkania określa sąd (art. 26 § 2 Kodeksu Cywilnego) i w takim przypadku niezbędne jest 
dołączenie do wniosku kopii wyroku lub postanowienia sądu. 

7. Zaświadczenia z miejsca zatrudnienia oraz odbywania praktyk o wysokości otrzymanego dochodu. 
 
8. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych: zaświadczenie o wysokości 
dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez Biuro Rachunkowe lub 
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego; aktualne zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej. 
 
9. Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałt ewidencjonowanego lub karty 
podatkowej: oświadczenie o uzyskanych dochodach. 
 
10. W przypadku pobierania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego należy przedłożyć odcinki 
lub decyzję ustalającą wysokość świadczenia bądź zaświadczenie z ZUS lub KRUS, gdy brak odcinków 
i decyzji. 

11. W przypadku zwrotu podatku z Urzędu Skarbowego należy przedłożyć odcinek lub kopię PIT 
z potwierdzeniem złożenia w Urzędzie Skarbowym. 

12. W przypadku pobierania  zasiłku chorobowego należy przedłożyć odcinki (zaświadczenie), 
gdy zasiłek wypłaca ZUS lub zaświadczenie z zakładu pracy, gdy zasiłek wypłaca zakład pracy. 

13. Osoby pobierające pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych winny przedłożyć decyzję ustalającą 
wysokość świadczenia. 

14. Osoby pobierające alimenty winny przedłożyć odcinki bądź wyrok sądu – gdy są alimenty 
zasądzone, a gdy są przekazywane dobrowolnie należy przedłożyć odcinki (gdy są przekazywane 
pocztą) bądź złożyć oświadczenie o ich wysokości. 

15. W przypadku rozliczeń za wodę i centralne ogrzewanie należy przedłożyć do wglądu pismo 
otrzymane od administratora. 



16. W przypadku otrzymywania stypendium szkolnego, socjalnego i innych należy przedłożyć decyzję 
o przyznaniu.  

17. Osoby prowadzące gospodarstwo rolne: zaświadczenie właściwego organu gminy potwierdzające 
wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego, na podstawie którego dochód wyliczony jest na 
podstawie hektarów przeliczeniowy. 

18. W przypadku podejmowania prac dorywczych należy złożyć oświadczenia o wysokości osiągniętego 
z tego tytułu dochodu. 

 


