Dodatki mieszkaniowe
Wymagane wnioski

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Wymagane dokumenty 

1. Potwierdzony przez zarządcę wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (załącznik Nr 1) oraz wypełniona deklaracja o wysokości dochodów ( załącznik Nr 2),
- dokument tożsamości wnioskodawcy,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,
- dokumenty potwierdzające wysokość dochodów brutto, wypłaconych w ostatnich trzech miesiącach poprzedzających datę złożenia wniosku: zaświadczenie wystawione przez zakład pracy (załącznik Nr 3),
odcinki i decyzje ZUS, zaświadczenie o wypłaconym stypendium naukowym, unijnym, zaświadczenie z gminy o powierzchni gruntów hektarów przeliczeniowych i o dochodzie uzyskanym z hektara przeliczeniowego, zaświadczenie o dochodzie uzyskanym z tytułu praktycznej nauki zawodu, decyzje lub zaświadczenie o wysokości wypłaconego zasiłku rodzinnego, dodatków do zasiłku rodzinnego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dokument potwierdzający wysokość wypłaconych alimentów (Wyrok sądu, zaświadczenie od komornika, oświadczenie ojca dziecka o przekazanych dobrowolnie alimentach), zaświadczenie o zasiłkach chorobowych wypłaconych przez ZUS, zaświadczenie o wysokości żołdu, zaświadczenie o wysokości świadczeń z tytułu rodziny zastępczej, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy, zaświadczenie o wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej, inne dokumenty potwierdzające wszelkie wypłacone dochody brutto,

2. oświadczenie złożone w obecności pracownika urzędu przez osoby o nieudokumentowanych dochodach i nie osiągające dochodów,

3. właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku,

4. zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim,
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawierające informację, że przysługuje dodatkowy pokój ze względu na niepełnosprawność. Do orzeczeń o niepełnosprawności wydanych przed dniem 22 października 2004 r., załączyć należy zaświadczenie lekarskie lub opinię biegłego o przysługującym dodatkowym pokoju.

III. Dokumenty do wglądu
	W przypadku składania kserokopii dokumentów przedkłada się do wglądu oryginały

IV. Opłaty
	brak

V. Forma złożenia wniosku:

Osobiście lub pocztą
V. Termin załatwienia sprawy
Miesiąc
	Termin rozpatrzenia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich dokumentów. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni, niedopełnienie powyższego skutkować będzie pozostawieniem sprawy bez dalszego biegu.
VI. Miejsce złożenia wniosku
	Sekretariat Urzędu Miejskiego (pokój Nr 22); Kalety, Żwirki i Wigury 2

Wydział ds. Organizacji i Logistyki oraz Gospodarki Lokalowej pokój nr 12 (I Piętro). 
VII. Komorka organizacyjna załatwiająca sprawę 

	Wydział ds. Organizacji i Logistyki oraz Gospodarki Komunalnej. 

VIII. Tryb odwoławczy
	Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kalety w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

IX. Opłaty za odwołanie
brak 
X. Podstawa Prawna
Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. Nr 71 poz. 734 z 2001 r. 
z późn. zm.),
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 
z 2001 r. z późn. zm.), 
Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 
z 2000 r. z późn. zm.),
art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. Nr 225 poz. 1635 z 2006 r. z pózn zm.); 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001 r. z późn. zm.); 
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, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu ( Dz. U. Nr 156 poz. 1828).
	Uchwała Nr 113/XX/2004 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

XI. Dodatkowe informacje:

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Dodatek mieszkaniowy wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania dodatku. Właściciele domów jednorodzinnych otrzymują dodatek do rąk własnych.
      
Wypłata dodatku mieszkaniowego zostaje wstrzymana w przypadku zaległości obejmujących co najmniej dwa okresy płatności. Uregulowanie zaległości w terminie 3 miesięcy od daty wstrzymania wypłaty, potwierdzone stosownym zaświadczeniem przez zarządcę, właściciela budynku wznawia wypłatę dodatku. 

Art. 2
1. Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4, przysługuje:
1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego
3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych.
4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem.
5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.
2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych w ust. 1.

Art.  3.
1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku,  z zastrzeżeniem art. 6 ust. 8.
Najniższa emerytura obowiązująca od 1 marca 2011 r.- 728,18 zł
      Dochód dla osoby samotnej – 1274,31 zł
      Dochód dla rodziny – 910,22 zł

Art. 5
1. Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
1) 35 m2 - dla 1 osoby,
2) 40 m2 - dla 2 osób,
3) 45 m2 - dla 3 osób,
4) 55 m2 - dla 4 osób,
5) 65 m2 - dla 5 osób,
6) 70 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 m2.
3. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do sprawy orzekania o niepełnosprawności, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)
4. Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię, o której mowa w ust. 1.
5. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż:
1) 30% albo
2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Art. 6.
1. Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, o których mowa w ust. 3-6, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą stanowiącą wydatki poniesione przez osobę otrzymującą, z zastrzeżeniem ust. 2, dodatek w wysokości:
1) 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 1 osobowym,
2) 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2, 3, 4 osobowym,
3) 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5 osobowym i większym.
2.  Jeżeli średni miesięczny dochód, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jest równy lub wyższy od 150% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysokości średnich miesięcznych dochodów wymienionych w art. 3 ust. 1, wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje się wydatki poniesione przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:
1) 20% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 1 osobowym,
2) 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2, 3, 4  osobowym,
3) 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5 osobowym i większym.

Art. 7.
3. Organ, o którym mowa w ust. 1, odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że: 1) występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, o której mowa w ust. 1, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe lub 2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji, o której mowa w ust. 1.
4. Upoważniony przez organ, o którym mowa w ust. 1, pracownik przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych: 1) ruchomości i nieruchomości, 2) zasobów pieniężnych.
Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego. 

	




