
                                                                        
Przyznanie dodatku mieszkaniowego krok po kroku 
 

1. Pobierz z urzędu bądź i wydrukuj ze strony wniosek wraz z deklaracją o dochodach. 
2. Przygotuj wymagane dokumenty. 
3. Złóż wniosek, deklarację i inne dokumenty w dzielnicy właściwej miejscowo ze względu na 
położenie lokalu dzielnicy m.st. Warszawy. Możesz zarezerwować wizytę w urzędzie. 
4. W drukach umieszczone są rubryki na dane nieobowiązkowe – telefon/adres e-mail – które 
nie są 
wymagane do załatwienia sprawy, ale ułatwią kontakt. Wypełnienie tych rubryk jest 
dobrowolne, 
a dokonanie tego wraz z podpisaniem stosownego oświadczenia – oznacza Pana/Pani zgodę 
na 
przetwarzanie tych danych przez Prezydenta m.st. Warszawy. 
5. Wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przyznania dodatku mieszkaniowego może być 
poprzedzone wywiadem środowiskowym i następuje w terminie 30 dni od daty złożenia 
kompletnego wniosku. Natomiast w sytuacji szczególnie skomplikowanej - postępowanie 
powinno zakończyć się nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia 
postępowania. 
Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z 
przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie 
https://warszawa19115.pl/documents/20184/585079/PL-02-01+klauzula.pdf/6c5717b1-
1aa3-4f2d-bed9-aec4183a0db6  
Wymagane dokumenty   
https://warszawa19115.pl/-/przyznanie-dodatku-mieszkaniowego   
1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – załącznik nr 1, udostępniony przez 
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. 
2. Deklaracja o wysokości dochodu gospodarstwa domowego wnioskodawcy za okres trzech 
miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku – załącznik nr 2. 
3. Zaświadczenie o dochodach (zgodnie z pkt 1 – uwagi) dla każdej pracującej osoby w 
gospodarstwie domowym (oryginał – wg załącznika nr 3), a w przypadku osób bezrobotnych – 
zaświadczenie z rejonowego Urzędu Pracy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o 
nieodprowadzaniu składek. W przypadku innych źródeł dochodu oświadczenia o dochodach w 
zależności od rodzaju uzyskiwanych dochodów, oryginał wg załącznika nr: 
• Oświadczenie o uzyskiwaniu przychodu z działalności gospodarczej; 
• Oświadczenie o uzyskiwaniu przychodu z działalności gospodarczej opodatkowanej w 
formie ryczałtu lub karty podatkowej; 
• Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego. W przypadku 
dochodów z gospodarstwa rolnego należy dołączyć decyzję w sprawie wymiaru podatku 
rolnego. 
4. Dokumenty potwierdzające wydatki na mieszkanie w miesiącu poprzedzającym dzień 
złożenia 
wniosku – np. aneks czynszowy (oryginał do wglądu). 
5. W przypadku lokali/nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych dokument 
dotyczący 
powierzchni użytkowej (w tym pokoi i kuchni) i wyposażenia technicznego budynku, 
potwierdzony przez Wydział Architektury lub kopię umowy sprzedaży (nabycia) nieruchomości 
(oryginał do wglądu) albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej 
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powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu zawierające klauzulę 
następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia." 
6. W przypadku osób niepełnosprawnych dokumenty potwierdzające poruszanie się na wózku 
lub 
orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności o wymogu 
zamieszkiwania 
w oddzielnym pokoju. 
7. Przy pierwszym wniosku, potwierdzona przez zarządcę informacja o wyposażeniu 
technicznym i 
położeniu lokalu w budynku (nie dotyczy lokali komunalnych). 
8. Inne dokumenty, które mogą pomóc w rozpatrzeniu wniosku o dodatek mieszkaniowy. 


