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KARTA INFORMACYJNA

Nazwa usługi : Przyznania prawa do dodatku mieszkaniowego.
Podstawa prawna :
- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 966
z późn. zm.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych
(Dz. U. z 2001 r. Nr 156 poz. 1817 z późn. zm.)
- Uchwała nr XXVIII/196/2005 Rady Miejskiej w Jasieniu z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie
obniżenia wskaźników procentowych mających wpływ na wysokość dodatku mieszkaniowego.
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r., poz. 267)
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu
oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego,
a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 589).

Miejsce załatwienia sprawy :

Urząd Miejski w Jasieniu, Referat Spraw Socjalnych, III piętro,

pok. nr 303, telefon 68 4578899, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Sposób załatwienia sprawy :

Wydanie decyzji w sprawie przyznania dodatku

mieszkaniowego.

Wymagane dokumenty :
a) Kserokopia tytułu prawnego do zajmowanego lokalu (tj.: decyzja o przydziale lokalu lub jego
przekształceniu we własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, akt notarialny, aktualny wypis z księgi
wieczystej - w przypadku wyodrębnionej własności, umowa najmu itp.),
b) Dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu),
c) Oświadczenie wnioskodawcy o źródle utrzymania (w przypadku osób bezrobotnych),
d) Zaświadczenie o wysokości czynszu i innych opłat za używanie lokalu potwierdzone przez
zarządcę domu (w przypadku braku takich danych we wniosku),
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e) Kserokopia ostatniej decyzji emerytalnej, rentowej bądź odcinki z trzech ostatnich miesięcy
poprzedzających datę złożenia wniosku lub odzwierciedlające te dane zaświadczenie z ZUS-u,
f)

Kserokopia ostatniej faktury za energię elektryczną,

g) Zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach brutto wszystkich osób zamieszkujących w lokalu i
wymienionych w deklaracji za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
(z imienną pieczątką osoby podpisującej zaświadczenie o dochodach) uwzględniające np:
•

wynagrodzenie za pracę,

•

zasiłek (chorobowy, rehabilitacyjny, macierzyński, wychowawczy),

•

alimenty,

•

żołd,

•

zaświadczenie/oświadczenie z uczelni wyższych o pobieranych (bądź nie) stypendiach,

•

zaświadczenie ze szkół zawodowych o pobieranym (bądź nie) wynagrodzeniu z praktyk,

•

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego bądź oświadczenie o wysokości dochodów (w przypadku
osób prowadzących działalność gospodarczą),

h) Kserokopia dowodu wniesienia opłaty za wywóz odpadów za miesiąc, w którym składany jest
wniosek- dotyczy właścicieli lokali, którzy indywidualnie złożyli deklaracje o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłaty : Nie pobiera się
Czas załatwiania : do 30 dni od upływu terminu składania wniosków
Inne informacje istotne dla interesantów :

Podstawą do przyznania dodatku

mieszkaniowego są:
a) kryterium dochodowe
Dochód gospodarstwa domowego oblicza się dodając wszystkie dochody brutto osób, które stale
zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu
kosztów ich uzyskania (ale nie podatku) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i
rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe.
Do dochodu wlicza się dodatek pielęgnacyjny wypłacany przez ZUS.

Muszą to być dochody brutto (czyli z podatkiem) z 3 ostatnich miesięcy sprzed daty złożenia wniosku.
Do dochodów nie wlicza się:
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•

świadczeń pomocy materialnej dla uczniów (przykładem takiej pomocy są stypendia
opisane w ustawie o systemie oświaty, Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

•

dodatków dla sierot zupełnych,

•

jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka oraz dodatku (do zasiłku
rodzinnego) z tytułu urodzenia dziecka,

•

pomocy w zakresie dożywiania,

•

zasiłków pielęgnacyjnych,

•

zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych
i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,

•

dodatków mieszkaniowych (tzn. dodatków, które zostały przyznane wcześniej, jeśli osoba
lub rodzina kolejny raz ubiega się o pomoc).

Średni dochód na miesiąc oblicza się dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez 3 (liczba
miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. O dodatek można ubiegać się, jeśli po
obliczeniu okazuje się, że średni dochód na jedną osobę nie przekracza:
•
•

175% kwoty najniższej emerytury - dla osoby mieszkającej samotnie(gospodarstwo
jednoosobowe),
125% kwoty najniższej emerytury - dla rodziny, w której są co najmniej dwie
osoby (gospodarstwo wieloosobowe).

O dodatek można ubiegać się, gdy dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym jest większy
od wyżej wymienionych, ale kwota tej nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku. W takiej sytuacji
przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę (o kwotę nadwyżki).

b) powierzchnia zajmowanego lokalu
Przy ustalaniu powierzchni (użytkowej) lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia takie
jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia
służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się jednak: balkonów, tarasów, loggii,
antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na
opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia (użytkowa) nie może być większa niż powierzchnia
określona ustawowo (powierzchnia normatywna).
Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego
przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:
•

30%, albo
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•

50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego
lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (gospodarstwie domowym) powierzchnia
lokalu nie może być większa od:
powierzchnia
normatywna

ustępstwa dopuszczone w ustawie

dla 1 osoby

35 m2

+ 30% = 45,5 m2

+ 50% = 52,5 m2

dla 2 osób

40 m2

+ 30% = 52,0 m2

+ 50% = 60,0 m2

dla 3 osób

45 m2

+ 30% = 58,5 m2

+ 50% = 67,5 m2

dla 4 osób

55 m2

+ 30% = 71,5 m2

+ 50% = 82,5 m2

dla 5 osób

65 m2

+ 30% = 84,5 m2

+ 50% = 97,5 m2

dla 6 osób

70 m2

+ 30% = 91,0 m2

+ 50% = 105,0 m2

c) Wydatki:
 wliczane do obliczenia dodatku mieszkaniowego
•
•
•
•
•
•
•

Czynsz,
Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na
lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
Odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
Inne niż wymienione wyżej opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
Opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
Wydatek stanowiący podstawę obliczenia ryczałtu na zakup opału.

 Nie wliczane do obliczenia dodatku mieszkaniowego
• Ubezpieczenia, podatek od nieruchomości, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
• Opłaty za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu
jednorazowego) na cele bytowe.
Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu
niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów
obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się:
• Wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu,
lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten
wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
• Opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdy lokal
ten wchodzi w skład tego zasobu.
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Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej m2 powierzchni lokalu niż
dopuszcza ustawa.

Informacje o trybie odwoławczym:

Odwołanie

do

Samorządowego

Kolegium

Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Burmistrza Jasienia w terminie 14 dni od daty
otrzymania decyzji.

Druki do pobrania :
•

Wniosek o przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego wraz z deklaracją o dochodach,

•

Druk zaświadczenia o wysokości dochodów netto z 3 miesięcy poprzedzających złożenie
wniosku,

•

Druk oświadczenia o otrzymaniu zwrotu z Urzędu Skarbowego,

•

Druk oświadczenia.

