
Przyjmowanie wniosków: 

Wnioski przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Redzie, pokój nr 14 od poniedziałku do piątku od 

8.00 do 15.00, tel. 58 678 58 65 wew. 4. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, wypełniony i potwierdzony przez zarządcę budynku lub inną 

osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny. 

2. Informacja dotyczącą wydatków za  miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek – 

wypełniony przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny. 

3. Osoby zamieszkujące w lokalach innych niż będące w zasobach mieszkaniowych miasta Redy – karta kryteriów 

przyrównania stawki bazowej czynszu potwierdzoną przez zarządcę lub administratora. 

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał), tj. akt notarialny, umowa najmu, umowa 

użyczenia, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu, itp. 

5. Potwierdzenie zapłaty najmu za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek.  

6. Wypełniona deklaracja o dochodach za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień 

złożenia wniosku. 

7. Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień 

złożenia wniosku wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego, zgodnie z wypełnioną deklaracją 

dochodową: 

 emeryci, renciści – decyzja ZUS, zaświadczenie z ZUS lub odcinki pocztowe,  

 osoby pracujące – zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu pracy,  

 osoby prowadzące działalność gospodarczą:  

- zasady ogólne, podatek liniowy – oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, 

- ryczałt – zaświadczenie z US o dochodzie wraz z opłacanym procentem za rok poprzedzający rok,  

w którym składany jest wniosek, 

- karta podatkowa - zaświadczenie o dochodzie za rok poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, 

 osoby prowadzące gospodarstwo rolne – zaświadczenie o powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach 

przeliczeniowych lub decyzja o naliczeniu podatku od nieruchomości rolnej, 

 osoby bezrobotne z prawem do zasiłku – zaświadczenie z Urzędu Pracy o wysokości pobranego zasiłku 

dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego lub wynagrodzenia za staż, 

 alimenty - wyrok sądu, ugoda lub zaświadczenie od komornika, 

 alimenty na rzecz innych osób spoza gospodarstwa domowego – potwierdzenie przelewu lub przekazy 

pieniężne + wyrok, 

 uczniowie, studenci – decyzja o wysokości przyznanego stypendium, 

 uczniowie pobierający wynagrodzenie z tytułu praktyk – zaświadczenie o wynagrodzeniu z zakładu 

pracy,   

 PIT za rok ubiegły (tylko w przypadku osób korzystających z ulgi na dzieci) oraz potwierdzenie zwrotu 

podatku. 

8. Jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub 
osoba niepełno sprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju należy 
przedłożyć orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.  

9. Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć dokumenty albo oświadczenie o wielkości 
powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu.  

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do dodatku mieszkaniowego wymagają potwierdzenia 
innym dokumentem niż wymienione, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu. 
Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty na podstawie, 
których przyznano świadczenie przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku. 

 

 


