
 Opole, dnia …………….…………. 

……………………………..……...…………… 
imię i nazwisko 
 

……………………………..……...…………… 
PESEL 
 

……………………………..…………………… 
adres zamieszkania 
 

 

Zwracam się z prośbą o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną za okres  

od …………………… do …………………….  

 
…………………………………….. 

(podpis) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
Ja niżej podpisana/y, uprzedzona/y o odpowiedzialności karnej1 za składanie fałszywych oświadczeń  

oraz o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania2 oświadczam, że: 

 
w okresie, na który wnioskuję o przyznanie dodatku mieszkaniowego zamieszkiwałem/am  

w lokalu mieszkalnym w ………………………….. przy ul. ……………………………………………. oraz posiadałem/am 

tytuł prawny uprawniający do użytkowania ww. lokalu.  

W związku z korzystaniem z powyższego mieszkania nie otrzymywałam dodatku 

mieszkaniowego przyznanego na podstawie innej decyzji.  

 

…………………………………….. 
(czytelny podpis) 

1 Kodeks karny – art. 233  

§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą 
jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o 
odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. (…) 

§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje 
możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej 
2 Kodeks postępowania administracyjnego – art. 83  

§ 1. Nikt nie ma prawa odmówić zeznań w charakterze świadka, z wyjątkiem małżonka strony, wstępnych, zstępnych i rodzeństwa 
strony oraz jej powinowatych pierwszego stopnia, jak również osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. 

§ 2. Świadek może odmówić odpowiedzi na pytania, gdy odpowiedź mogłaby narazić jego lub bliskich wymienionych w § 1 na 
odpowiedzialność karną, hańbę lub bezpośrednią szkodę majątkową albo spowodować naruszenie obowiązku zachowania prawnie 
chronionej tajemnicy zawodowej. 

§ 3. Przed odebraniem zeznania organ administracji publicznej uprzedza świadka o prawie odmowy zeznań i odpowiedzi na pytania 
oraz o odpowiedzialności za fałszywe zeznania. 
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