
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie 

 

KARTA USŁUGI 

Przyznanie dodatku mieszkaniowego 

 

Do wypełnionego i potwierdzonego /przez zarządcę domu/ wniosku należy dołączyć:  

1. Tytuł prawny do lokalu tj. decyzja, umowa, akt notarialny /kserokopia + oryginał/.  

2. Rachunek za wodę za ostatni miesiąc /kserokopia + oryginał/ + 2 poprzednie do porównania.  

3. Właściciel domu jednorodzinnego – dokumenty o wielkości powierzchni użytkowej domu, w 

tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym; kserokopie ostatnich 

rachunków za wodę, wywóz nieczystości stałych i płynnych.  

4. W przypadku braku CO, CW oraz gazu przewodowego – kserokopię + oryginał ostatniej faktury 

za prąd /ze stawką za kw/h/ lub pokwitowanie ostatniego doładowania energii.  

5. Dochody wszystkich osób pozostających w gospodarstwie domowym osiągnięte/wypłacone w 

ciągu trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku /bez miesiąca w którym składany 

jest wniosek/. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz 

składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Do dochodu wlicza się składkę 

zdrowotną.  

6. Wysokość dochodu ustala się na podstawie przedstawionych przez zainteresowanego do 

wglądu dokumentów urzędowych (decyzji i innych), oświadczenia lub zaświadczenia, np.:  

b) osoby pracujące - zaświadczenie - dochód brutto wypłacony w ciągu ostatnich 3 m-cy,  

c) emeryci i renciści – decyzja/e ZUS lub zaświadczenie ZUS - świadczenia z ostatnich 3 m-cy ,  

d) decyzje o przyznaniu:  

 zasiłku rodzinnego,  

 zasiłku stałego,  

 świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatkowo – zaświadczenie komornika o 

stanie egzekucji alimentów w ciągu ostatnich 3 m-cy  

 stypendium (wyłącznie studenci),  

d) w przypadku pobierania alimentów wg wyroku sądu – wyrok sądu /kserokopia + oryginał/,  

e) prowadzący działalność gospodarczą – oświadczenie własne o dochodzie brutto z 3 m-cy /z 

rozbiciem na poszczególne miesiące/,  

f) osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP - decyzja PUP /z pieczątkami/,  



g) osoby nie zarejestrowane w PUP - oświadczenie o źródłach utrzymania w ostatnich 3 m-cach, 

złożone osobiście.  

7. Osoby bezrobotne nie zarejestrowane w PUP winny stawić się z wnioskodawcą, z dowodem 

osobistym.  

8. Dowód osobisty wnioskodawcy /do wglądu/.  

9. Przy ponownym składaniu wniosku – poprzednią decyzję dotyczącą dodatku mieszkaniowego 

/do wglądu/.  

10. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego winien składać główny najemca lub właściciel 

lokalu. W innym przypadku wymagane jest UPOWAŻNIENIE od wnioskodawcy. Podobnie przy 

odbiorze decyzji wymagane jest upoważnienie od wnioskodawcy oraz dowód osobisty.  

11. W przypadku osób rozwiedzionych - każde z małżonków może ubiegać się o dodatek 

mieszkaniowy na część lokalu, pod warunkiem że posiadają wyrok sądu określający sposób 

korzystania z mieszkania. Jeśli brak takiego uregulowania – małżonkowie ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za czynsz i traktowani są jako wspólne gospodarstwo domowe.  

 

Osoba otrzymująca dodatek mieszkaniowy zobowiązana jest do bezzwłocznego powiadomienia 

tut. Ośrodka o każdorazowej zmianie miejsca zamieszkania /zamiana, sprzedaż lokalu/.  

 

Dodatek mieszkaniowy przyznany na podstawie NIEPRAWDZIWYCH DANYCH podlega 

przymusowemu ściągnięciu w trybie postępowania egzekucyjnego w administracji W 

PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI.  

 

Opłaty:  

Nie pobiera się  

 

Miejsce złożenia dokumentów:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie,  

ul. Kościuszki 58, 88-200 Radziejów 

 

  



Czas załatwienia:  

Zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego, sprawa wymagająca postępowania 

wyjaśniającego w ciągu miesiąca, a szczególnie skomplikowana w ciągu dwóch miesięcy od dnia 

wszczęcia postępowania.  

 

Tryb odwoławczy:  

Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Włocławku, za pośrednictwem Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

 

Uwagi:  

 Wnioskodawca winien posiadać tytuł prawny do lokalu (akt własności, umowa najmu, 

podnajmu itp.).  

 Średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 

miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

nie powinien przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie 

jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w 

dniu złożenia wniosku.  

 Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w przeliczeniu na 

liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać*:  

 

1) 45,50 m2 - dla 1 osoby,  

2) 52,00 m2 - dla 2 osób,  

3) 58,50 m2 - dla 3 osób,  

4) 71,50 m2 - dla 4 osób,  

5) 84,50 m2 - dla 5 osób,  

6) 91,00 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  

*(dotyczy gospodarstw domowych, w których nie ma osób niepełnosprawnych).  

 Wysokość dodatku mieszkaniowego nie może przekraczać 70% wydatków przypadających 

na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70% faktycznych 

wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza 

lub równa normatywnej powierzchni.  



 Świadczenie przyznaje się na okres 6 miesięcy, począwszy od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po dniu złożenia wniosku.  

 

Podstawa prawna:  

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 

ze zm.)  

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków 

mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.)  

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2013 roku 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. z 2013 r. poz. 589)  

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 

2013, poz. 267 z późn. zm.)  

 


