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Przyznawanie dodatków mieszkaniowych.
I

• Podstawa prawna.
o ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180),
o ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r.
1257),
o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków
mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 ze zm.),
o rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu
przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz
oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa
domowego, w także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia
wywiadu (Dz.U. Nr 156, poz.1828)
o Uchwała nr XIV/95/04 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie
obniżenia wysokości wskaźników procentowych wydatków za lokal mieszkalny do celów
ustalania wysokości dodatku mieszkaniowego.

II

• Wymagane wnioski.
o Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
o Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego

III

• Wymagane załączniki.
o Dokumenty poświadczające wysokość dochodów uzyskanych w okresie ostatnich trzech
miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego np.:
1. zaświadczenia z zakładu pracy,
2. zaświadczenia/potwierdzenia na wniosku, z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku
zarejestrowania osób bezrobotnych,
3. oświadczenia o pracy dorywczej lub o braku dochodów,
4. w przypadku osób otrzymujących świadczenie z ZUS, KRUS (emerytura, renta, świadczenie
przedemerytalne itp.) ostatnie decyzje,
5. decyzje przyznające świadczenia rodzinne wraz z dodatkami do świadczeń rodzinnych
z Ośrodka Pomocy Społecznej,
6. zaświadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej w przypadku osób pobierających zasiłki stałe,
7. zaświadczenia z uczelni o wysokości pobieranego stypendium lub zaświadczenie o nie
korzystaniu ze stypendium,
8. oświadczenia o dochodach brutto w przypadku osób, które prowadzą działalność
gospodarczą,
9. zaświadczenia z urzędu gminy potwierdzającego dochód roczny uzyskany z gospodarstwa
rolnego,

10. wyrok sądu orzekający o alimentach w przypadku osób otrzymujących alimenty.

IV

• Dokumenty do wglądu.
o Nie są wymagane

V

• Opłaty.
o Nie pobiera się.

VI

• Termin załatwienia sprawy.
o

VII

Do 30 dni

• Jednostka odpowiedzialna.

o Wydział Gospodarki komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, II piętro, pok. 209, tel.
wewn. 41.
VIII • Tryb odwoławczy.
o Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie za
pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia
doręczenia decyzji stronie
IX

• Uwagi.
o 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.
o Do dochodu nie wlicza się:
1. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
2. dodatków dla sierot zupełnych,
3. jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
4. dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
5. pomocy w zakresie dożywiania,
6. zasiłków pielęgnacyjnych,
7. zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
8. jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
9. dodatku mieszkaniowego,
10. zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla
niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne
albo zasiłek przedemerytalny
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