
 
 
                                                                                    Ruda Śląska,dn………………….. 

 

……………………………………………………….. 

Imię i nazwisko wnioskodawcy   

 

…………………………………………………………. 

adres zamieszkania 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

Dział Dodatków Mieszkaniowych 

ul. Markowej 20 

41-709  Ruda Śląska 

 

OŚWIADCZENIA DO WNIOSKU  O DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO 

CZYNSZU 

 Na podstawie art. 15zzzic ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1842 

ze zm.)  wnoszę o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu 

z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. 

 

1) Oświadczam, że średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego                

w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku był co najmniej 25% niższy niż 

średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w 2019r. 

Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w 2019r 

wynosił………………………………….zł. 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

…………………………………………………. 

(Data i podpis Wnioskodawcy) 

 

 

Zgodnie z art.3 ust.3: „Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich 

uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz                             

na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 



chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się 

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych 

zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie 

dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, 

jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku 

mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach             

o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie 

przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., świadczenia pieniężnego i pomocy 

pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 

antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa                

w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 2134, z późn. zm.3)), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), 

dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa             

w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. poz. 

1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 

ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski 

(Dz.U. poz. 2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 

lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji 

(Dz.U. poz. 1622)”. 

 

 

 

2) Oświadczam, że byłam/em najemcą (podnajemcą) lokalu mieszkalnego przed dniem 

14.03.2020r.1 

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

……………………………………………………. 

(Data i podpis Wnioskodawcy) 

 

 

                                                 
1
. warunek wynajmu/podnajmu lokalu uznaje  się  za  spełniony  również  w przypadku,  gdy  lokal 

mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek z adnotacją przez ubiegającego się o dodatek 
mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez 
najemcę w dniu 14 marca 2020r. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjygqyti
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnjyha4ds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnrqhezds
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzrg42dc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteojqgiytk
https://sip.legalis.pl/document-full.seam?documentId=mfrxilrtgaydenrxha4s45tfoixdcobwgmza
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnzygaydi
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnrygm3dq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimbzha4tq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjzg43do
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjzg43do
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgobzge4dq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmjrgq4dcltqmfyc4nbwgu2tembug4
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmjrgq4dc
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgojzguzts


 

3) Oświadczam, że nie przysługiwał mi wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę 

do czynszu. 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.   

 

 

……………………………………………………. 

(Data i podpis Wnioskodawcy) 

 

 

Proszę zapoznać się z punktami 4a i 4b oraz zgodnie ze stanem faktycznym, podpisać się 

pod odpowiednim oświadczeniem.2 

4a) Oświadczam, że wysokość czynszu w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy                 

z dopłatą jest w takiej samej wysokości jak na dzień 14.03.2020r i przedkładam dokument 

potwierdzający wysokość czynszu w dniu 14.03.2020r. 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

……………………………………………………. 

(Data i podpis Wnioskodawcy) 

LUB 

 

4b) Oświadczam, że wysokość czynszu z dnia składania wniosku o dodatek mieszkaniowy                 

z  dopłatą jest wyższy niż w dniu 14.03.2020r. 

W związku z powyższym przedkładam dokument potwierdzający wysokość czynszu w dniu 

14.03.2020r. 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

……………………………………………………. 

                                                 
2

. wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy 

powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku o dodatek  
z adnotacją. W przypadku  gdy wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu  14 marca  2020r. jest 
niższa niż wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu składania wniosku o dodatek z adnotacją, 
wysokość miesięcznego czynszu będącą podstawą obliczenia dodatku mieszkaniowego powiększonego o 
dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień 14 marca 2020r.  W takim przypadku dokumenty 
potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu ubiegający się o dodatek mieszkaniowy powiększony o 
dopłatę do czynszu składa według stanu na dzień 14 marca 2020r. 



(Data i podpis Wnioskodawcy) 

 

 
 
 


