Ośrodek Pomocy Społecznej Oborniki

Dodatki mieszkaniowe
DODATKI MIESZKANIOWE

1 lipca 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o dodatkach mieszkaniowych.
Najistotniejsze zmiany w przyznawaniu dodatków mieszkaniowych to:
●

●

zmiana definicja dochodu, który będzie teraz ustalany na zasadach podanych w art.3 pkt 1 ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111). Kryterium dochodowe będzie się odnosić
do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (w dniu złożenia wniosku), a nie jak dotychczas do
najniższej emerytury.
nowe druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach
Komu przysługuje świadczenie?

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie trzy warunki:
1. posiadają tytuł prawny do lokalu;
2. zamieszkują lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe;
3. spełniają kryterium dochodowe.

Wymagane dokumenty:
●

●

●

●

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku lub inną osobę uprawnioną
do pobierania należności za lokal mieszkalny (pobierz druk);
wystawiony przez zarządcę lokalu bądź osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny dokument
potwierdzający wysokość opłat za lokal (w rozbiciu na składniki, W pkt 9 należy podać wydatki za miesiąc
poprzedzający dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego - zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 z późn. zm.);
deklaracja o dochodach za okres pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku
(pobierz druk)
dokumenty, na podstawie których wypełniono deklarację o wysokości dochodów, potwierdzające wysokość
dochodów wszystkich osób zamieszkujących lokal z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę
złożenia wniosku, np.:
zaświadczenie zakładu pracy o dochodach (pobierz druk);
odcinki renty/emerytury lub zaświadczenie z ZUS;
w przypadku otrzymywania alimentów - wyrok sądu (w wysokości zasądzonej) lub zaświadczenie od komornika
(w przypadku otrzymywania alimentów w wysokości niższej niż zasądzona lub otrzymywania świadczeń z
funduszu alimentacyjnego) lub oświadczenie (w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych);
uczniowie/studenci – zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z
tytułu praktyk zawodowych;
oświadczenie o wysokości dochodów osiągniętych z prowadzonej działalności gospodarczej (pobierz druk Ryczałt); (pobierz druk -Zasady Ogólne)
zaświadczenie o powierzchni gruntów wyrażonej w hektarach przeliczeniowych lub decyzja o naliczeniu podatku
od nieruchomości rolnej;
jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim należy dostarczyć
orzeczenie o niepełnosprawności oraz dokument potwierdzający poruszanie się osoby na wózku inwalidzkim (np.
zaświadczenie lekarskie)
jeśli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym
pokoju, należy dostarczyć orzeczenie o niepełnosprawności, w którym orzeczono o wymogu zamieszkiwania w
oddzielnym pokoju.
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Prosimy pamiętać, że:
●

●

pracownik ośrodka może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia
sprawy;
podczas składania wniosku należy okazać pracownikowi oryginały
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