
Do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć:    informacja    tel.    62 747 01 69,    508-829-569 

1. decyzję o przydziale mieszkania lub umowę najmu (umowę cywilno-prawną), jeżeli lokal jest wykupiony na własność -akt notarialny 
(kserokopia/oryginał do wglądu). 

2. właściciele domków jednorodzinnych – dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej w tym łącznej powierzchni 
pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu. 

3. dokument wyliczający składniki czynszu przez zarządcę/informacja wypełniona przez zarządcę lub potwierdzenie wpłat dotyczących 
wydatków związanych z zajmowaniem lokalu z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku. 

4. rachunek za wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych (jeżeli nie są płacone razem z czynszem do zarządcy) z miesiąca 
poprzedzającego dzień złożenia wniosku oraz potwierdzenie zapłaty (kserokopia/oryginał do wglądu). 

5. zaświadczenie o uzyskanych dochodach (dochód po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób, oznacza 
przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy, skł. na ubezp. społeczne niezaliczone do 
kosztów uzyskania przychodu oraz skł. na ubezp. zdrowotne) za okres trzech ostatnich miesięcy poprzedzających dzień złożenia 
wniosku w przypadku zatrudnienia, zaświadczenie z ZUS-u o wysokości pobieranych świadczeń  wypłacanych przez ZUS lub trzy 
ostatnie odcinki od renty lub emerytury. 

6. oświadczenia członków rodziny pozostających bez dochodu /czy są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy  (druk do 
pobrania), w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych lub innego świadczenia z PUP w innej gminie zaśw. z 3 ostatnich m-cy. 

7. W przypadku otrzymywania funduszu alimentacyjnego z innej gminy – zaświadczenie o ich wysokości za okres trzech ostatnich 
miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. 

8. W przypadku otrzymywania alimentów na dzieci- ugodę lub wyrok zasądzający alimenty (kserokopia/oryginał do wglądu) oraz 
oświadczenie. 

9. Jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ogólnych -oświadczenia lub zaświadczenie   z urzędu 
skarbowego za okres  trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. 

10. Jeżeli członek rodziny prowadzi działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu (także najem, podnajem, dzierżawa) -oświadczenie  
o wysokości przychodu oraz o wysokości stawki procentowej  za okres  trzech miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku. 

11. W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego oświadczenie lub zaświadczenie z Gminy o powierzchni 
gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych. 
 


