
Ośrodek Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Praga-Południe 

m.st. Warszawy 
 

WNIOSEK 
o przyznanie dofinansowania do kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego                                                         

dla osoby samotnie gospodarującej 
 

CZĘŚĆ I 
(WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA) 

 

Wnioskodawca …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     (Imię i nazwisko) 

Telefon ………………………………………….. 

Adres zamieszkania …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Uprawnienie do zajmowanego lokalu: 

 TAK        
 NIE   

   

Miesięczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 250% kryterium dla osoby samotnie gospodarującej, tj. kwoty 

1752,50zł netto                          TAK                         NIE    

 

Wnioskodawca:                                  TAK NIE 

 osiągnął wiek emerytalny                          
 jest osobą niepełnosprawną         
 utrzymuje się wyłącznie z emerytury bądź renty                                   
 nie kwalifikuje się do otrzymania dodatku  

mieszkaniowego         
 
 

 
Oświadczenie wnioskodawcy: 

   Wyrażam zgodę na przeprowadzenie w miejscu zamieszkania wywiadu środowiskowego  

   Wyrażam zgodę na przekazanie przyznanej pomocy finansowej na konto podmiotu, na rzecz którego jestem 

zobowiązany przekazywać opłaty związane z utrzymaniem budynku/lokalu mieszkalnego 

 
Pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość 
podanych we wniosku danych. 
Zapoznałem się z art. 10 KPA § 1: Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym 
stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz 
zgłoszonych żądań. 
Zostałem poinformowany, że zgodnie z art. 41 § 1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy 
mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu.  
Zgodnie z art. 41 § 2 KPA w razie zaniedbania obowiązku określonego w art. 41 § 1 doręczenia pisma pod dotychczasowy adres 
ma skutek prawny. 
 
Warszawa, dnia ………………………       ………………………………………………… 
         Podpis wnioskodawcy 



 
CZĘŚĆ II 

Informacja dla wnioskodawcy: 
 

 w celu przyznania wnioskowanego świadczenia konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego  
w miejscu zamieszkania (pobytu) wnioskodawcy (art. 106 ust. 1 i 4 Ustawy o pomocy społecznej-  
Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 z późn. zm.); 

 niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub działanie uniemożliwiające 
pracownikowi socjalnemu dokonanie tej czynności będzie stanowić podstawę do odmowy przyznania 
świadczenia (art. 107 ust. 4a w/w ustawy) 

 do rozpatrzenia wniosku konieczne jest przedłożenie pracownikowi socjalnemu w trakcie wywiadu 
środowiskowego następujących dokumentów: 
 
1. Dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznych dochodów (np. decyzje ZUS, zaświadczenie  

o zarobkach). 
2. Dokumenty stanowiące podstawę do wnoszenia opłat związanych z utrzymaniem budynku/lokalu 

mieszkalnego. 
3. Informacje o numerze konta podmiotu, na rzecz którego osoba objęta pomocą ma obowiązek wnosić 

opłaty związane z utrzymaniem budynku/lokalu mieszkalnego.  
4. Inne niezbędne dokumenty wynikające z art. 107 Ustawy o pomocy społecznej. 

 
 
   

 
 
 
 


