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Urząd Miejski w Kamieńsku

ul. Wieluńska 50

97-360 Kamieńsk

tel. 44/6817123 
6817591 
6817559 

fax. 44/6817153 



WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

Urząd Miejski w Kamieńsku czynny: pn.- pt.: 08.00 – 16.00
e-mail: kamiensk@kamiensk.com.pl  Strona Internetowa http://www.kamiensk.com.pl 
Biuletyn Informacji Publicznej: http://www.bip.kamiensk.com.pl 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszących w związku z zajmowaniem lokalu mieszalnego.
Pomoc ta przysługuje osobie spełniającej jednocześnie trzy przesłanki. Osoba taka musi  posiadać tytuł prawny do lokalu, uzyskiwać miesięczny dochód nie przekraczający 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, oraz która zamieszkuje w lokalu o powierzchni użytkowej nie przekraczającej określonych przez ustawodawcę norm metrażowych: 
35 m² dla 1 osoby
5 mﾲ40 m² dla 2 osób
5 mﾲ45 m² dla 3 osób
5 mﾲ55 m² dla 4 osób
5 mﾲ65 m² dla 5 osób
5 mﾲ70 m² dla 6 osób,
a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 mﾲ5 m².
We wniosku osoba zainteresowana musi wpisać między innymi takie informacje, jak adres zamieszkania, nazwę i siedzibę zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwotę wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc. Tak wypełniony wniosek musi zostać potwierdzony przez administrację domu lub mieszkania, które zajmuje wnioskodawca. Właściciele domów jednorodzinnych muszą natomiast dołączyć do wniosku również zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu. Zaświadczenie takie wystawiane jest przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia  na budowę. Poza odpowiednio wypełnionym wnioskiem trzeba przedstawić również informację o uzyskanych dochodach oraz o stanie jego i innych członków gospodarstwa domowego, za ostatnie 3 miesiące sprzed daty złożenia wniosku. 
Oświadczenie takie musi być złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej i powinno ono zawierać  w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości jak i nieruchomości oraz zasobów pieniężnych.
Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energie cieplną do celów ogrzewania, w instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje się ryczałt na zakup opału stanowiącego część dodatku mieszkaniowego. 
Do wyliczenia  w/w ryczałtu  osoba składająca wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego winna przedłożyć rachunek za energie elektryczną   za ostatni okres rozliczeniowy.
Za dochód w gospodarstwie  domowym uważa się   :   wszelkie  przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. 
Do dochodu nie wlicza się  :   świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dochodów dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w okresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z  pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatków mieszkaniowych.
Osoby, które ubiegają się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, powinni składać swoje wnioski w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku. Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest  na podstawie decyzji administracyjnej Burmistrza. Decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku  oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny. 
Dodatek mieszkaniowy  przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożeniu wniosku przez wnioskodawcę. 
Gmina wydająca decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania  dodatku mieszkaniowego zamieszcza w niej pouczenie, w jakim trybie służy od niej odwołanie.
Odwołanie kierowane jest do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Tryb. za pośrednictwem  Burmistrza, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego wnioskodawca ma obowiązek przechowywać przez trzy lata od dnia wydania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego.

DODATKOWEJ INFORMACJI UDZIELA:
Komórka organizacyjna:
Referat IOŚ - Inwestycji, Ochrony Środowiska
Pracownik odpowiedzialny:
Jolanta Dworzyńska
Numer pokoju:
3 
Telefon wewnętrzny:
  15 
wydruk z dnia: 2013-07-08



