
 DODATKI MIESZKANIOWE 

Podstawa prawna:

1. Ustawa  z  dnia  21  czerwca  2001r.  o  dodatkach  mieszkaniowych  (tj.Dz.  U.  z  2017r.
poz. 180)

2. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  28  grudnia  2001  r.  w  sprawie  dodatków
mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817, z późn. zm.)

3. Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  26
kwietnia 2013r. 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
uprawnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz. U. 2013.589)

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2016r. poz.23 ze zm.)

Wysokość dodatku mieszkaniowego:

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między poniesionymi przez wnioskodawcę
wydatkami,  przypadającymi  na  normatywną  powierzchnię  użytkową  zajmowanego  lokalu
mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek

Dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (załącznik nr 1 do procedury).
2. Deklaracja o wysokości dochodu (załącznik nr 2 do procedury).
3. Dowód osobisty lub dokument potwierdzający tożsamość- do wglądu
4. Dokument  potwierdzający  wysokość  dochodów  wszystkich  członków  gospodarstwa

domowego  uzyskanych  w  okresie  trzech  pełnych  miesięcy  poprzedzających  datę
złożenia wniosku, w szczególności:
a) zaświadczenie o dochodzie z zakładu pracy (załącznik nr 3 do procedury) - dot. osób
zatrudnionych na podstawie m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, o dzieło.
b) oświadczenie o dochodach (załącznik nr 4 do procedury) - dot. osób uzyskujących
dochody  m.in.  z  prac  dorywczych,  działalności  gospodarczej,  otrzymujących  pomoc
finansową od rodziny/osób trzecich, dobrowolne alimenty.
c) odcinki przekazów pocztowych renty/emerytury lub zaświadczenie z ZUS - dot. osób
pobierających świadczenia emerytalno-rentowe.
d)  odcinki  przekazów pocztowych lub  wyciąg z  konta  bankowego lub odpis  wyroku
sądowego przyznającego alimenty - dot.  osób otrzymujących alimenty na podstawie
wyroku sądowego.
e) zaświadczenie o wysokości stypendium (socjalnego, naukowego, mieszkaniowego, na
wyżywienie) lub o nie pobieraniu stypendium - dot. studentów wyższych uczelni.

5. Dokument potwierdzający tytuł prawny lub dokument potwierdzający oczekiwanie na
przysługujący lokal socjalny lub zamienny

6. Dokument  potwierdzający  wysokość  opłat  mieszkaniowych  (np.  aneks  czynszowy,
rachunki)  lub  wyszczególnienie  rodzaju  i  wysokości  wydatków  we  wniosku  przez
zarządcę budynku.

7. Faktura VAT za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy.
8. Dokumenty lub oświadczenie właściciela domu jednorodzinnego o wielkości powierzchni

użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym
domu (załącznik nr 5 do procedury)- dotyczy domów jednorodzinnych.

9. Inne dokumenty potwierdzające sytuację rodziny



Procedura postępowania:
1. Należy pobrać niezbędne druki, dostępne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach,

ul. Mickiewicza 6, pok nr 4b oraz na stornie internetowej i platformie e PUAP
2. Z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy udać się do zarządcy lokalu

mieszkalnego. Zarządca potwierdza tytuł prawny do zajmowanego lokalu, powierzchnię
użytkową  lokalu,  wyposażenie  techniczne  lokalu,  oraz  łączną  kwotę  wydatków  na
mieszkanie za ostatni  miesiąc (czyli  miesiąc,  w którym składany jest  wniosek) oraz
dołącza  do wniosku wydruk czynszu.

3. Wnioskodawca  wypełnia  deklarację  o  wysokości  dochodów  wszystkich  członków
gospodarstwa domowego (dochody z trzech miesięcy poprzedzających datę  złożenia
wniosku  o  przyznanie  dodatku  mieszkaniowego)  na  podstawie  posiadanych
dokumentów

4. Osoba  ubiegająca  się  o  przyznanie  dodatku  mieszkaniowego  składa  poprawnie
wypełniony wniosek  wraz z niezbędnymi dokumentami do ostatniego dnia miesiąca w
Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzeszczach, ul. Mickiewicza 6, pok nr 4b lub platformie
e PUAP

5. Wniosek zostaje zarejestrowany, a pracownik dokonuje analizy zebranych dokumentów
6. W celu weryfikacji danych zawartych we wniosku, może zostać przeprowadzony wywiad

środowiskowy  wraz  z  wypełnieniem  przez  wnioskodawcę  oświadczenia  o  stanie
majątkowym, w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w ciągu 14 dni od daty złożenia
wniosku

7. Pracownik dokonuje analizy przyjętego wniosku i deklaracji o dochodach
8. Następuje  weryfikacja  wydatków  mieszkaniowych  i  skorygowanie  do  poziomu

obowiązującego w mieszkaniowych zasobie gminy
9. Pracownik sprawdza wniosek pod względem rachunkowym i wprowadza dane z wniosku

do programu komputerowego
10. Pracownik  dokonuje  wyliczenia  wysokości  dodatku  mieszkaniowego  i  przygotowuje

projekt decyzji administracyjnej
11.Decyzja  administracyjna  o  przyznaniu  dodatku  mieszkaniowego  podpisana  przez

dyrektora  Ośrodka  lub  jego  zastępcę  zostaje  przekazana  wnioskodawcy  za
potwierdzeniem odbioru 

12.Dodatek  mieszkaniowy  przyznawany  jest  na  6  miesięcy,  licząc  od  pierwszego  dnia
miesiąca  następującego  po  złożeniu  wniosku.  Dodatek  przekazywany  jest  na  konto
zarządcy  do  10  dnia  każdego  miesiąca  z  góry.  W  przypadku  właścicieli  domów
jednorodzinnych dodatek mieszkaniowy wypłacany jest w kasie Ośrodka.

13.Stronie  niezadowolonej  z  podjętej  decyzji  lub  w  przypadku  decyzji  odmownej
przysługuje prawo do wniesienia odwołania za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka do
Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Krakowie  w  terminie  14  dni  od  daty
otrzymania decyzji, które to odwołanie składa się w formie pisemnej w sekretariacie
Ośrodka (pok. nr 4) lub za pośrednictwem poczty

 Postępowanie jest zwolnione z opłaty skarbowej.


