
 

Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 33.XLIV.2021 

Rady Miejskiej w Debrznie  z dnia 28 maja 2021 r. 

 

 

 
WNIOSEK 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

 
 

1.Wnioskodawca........................................................................................................................................ 
(imię i nazwisko oraz numer PESEL albo numer dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy w przypadku braku 

numeru PESEL, numer telefonu) 

 

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

 

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

mieszkalny ………………….…………………………………………………………………………… 

 

4. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego …………..……………………………………………………. 

 

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

w tym: 

a) łączna powierzchnia pokoi i kuchni …………, 

b) powierzchnia zajmowana przez wnioskodawcę, w przypadku najmu albo podnajmu        

    części lokalu …………… . 

 

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

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

b) innych, których niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju …….……... . 

 

7.Techniczne wyposażenie zajmowanego lokalu mieszkalnego : 

a) sposób ogrzewania lokalu (wyposażenie w centralne ogrzewanie)                    jest              brak*) 

b) sposób przygotowywania ciepłej wody użytkowej 

 (wyposażenie w centralną instalację ciepłej wody),                                   jest               brak*) 

c) instalacja gazu przewodowego                                                                 jest               brak*) 

 

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

9. Łączne dochody członków gospodarstwa domowego  (według deklaracji)  …................................... . 

 

10. Łączna kwota wydatków na lokal mieszkalny, o których mowa w art. 6 ust. 3–4a, za ostatni 

miesiąc**) .............................................................................................................................. . 

 

11. Potwierdzenie informacji, o których mowa w pkt 2–5 oraz 7 i 9; 

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

 

 

 

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

                        (podpis przyjmującego)             (podpis wnioskodawcy) 
                                                                                      
 

 

*) niepotrzebne skreślić                                                                                      

**) miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku 

***) wybrany sposób zaznaczyć 

 



1. Należy wskazać tytuł prawny do zajmowanego lokalu zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 ustawy z dnia  

21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz z 2021 r. poz. 11), dodatek 

mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4, przysługuje:  

1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;  

2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu 

mieszkalnego;  

3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność  

i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;  

4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane 

z jego zajmowaniem;  

5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal 

zamienny albo najem socjalny lokalu. 

 

2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o którym mowa w pkt 1, jeżeli w okresie 3 miesięcy 

poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego 

członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:  

1) jednoosobowym – 40%;  

2) wieloosobowym – 30% – przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu 

złożenia wniosku. 

 

3.  Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym 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.  

 

4. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych 

normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się 

tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na 

liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 

 1) 35 m 2 - dla 1 osoby;  

2) 40 m 2 - dla 2 osób;  

3) 45 m 2 - dla 3 osób;  

4) 55 m 2 - dla 4 osób; 

5) 65 m 2 - dla 5 osób;  

6) 70 m 2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej 

osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m 2.  

 

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba 

niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność 

wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczby 

członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe 

zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 

568 i 875).  

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza 

normatywnej powierzchni o więcej niż:  

1) 30% albo  

2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie 

przekracza 60%. 

 

5.  Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe 

ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. 

 

6.  Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych za 

dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111). 


