Dodatki mieszkaniowe
Dodatek mieszkaniowy nie ma charakteru uznaniowego, lecz przyznawany jest wed³ug
zasad cile okrelonych przepisami.
Dodatek przys³uguje: 1. Osobom posiadaj¹cym tytu³ prawny do lokalu mieszkalnego:  najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, cz³onkom spó³dzielni
mieszkaniowych zamieszkuj¹cym na podstawie spó³dzielczego prawa do lokalu
mieszkalnego,  osobom zajmuj¹cym lokale mieszkalne w budynkach stanowi¹cych
ich w³asnoæ i w³acicielom lokali mieszkalnych, innym osobom maj¹cym tytu³
prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego ponosz¹cym wydatki z jego zajmowaniem,  osobom zajmuj¹cym lokal mieszkalny bez tytu³u prawnego, oczekuj¹cym
na przys³uguj¹cy im lokal zamienny lub
socjalny.
2. Osobom, je¿eli redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka gospodarstwa
domowego w okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê z³o¿enia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najni¿szej emerytury
w gospodarstwie jednoosobowym, t.j.
984,52 z³ lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, t.j. 703,23 z³
obowi¹zuj¹cej w dniu z³o¿enia wniosku.
Wnioskodawca nie traci uprawnieñ do
dodatku mieszkaniowego, je¿eli przekroczenie dochodu nie jest wy¿sze od kwoty
przyznanego dodatku mieszkaniowego,
3. Osobom zajmuj¹cym lokal mieszkalny
o powierzchni u¿ytkowej nie przekraczaj¹cej normatywnej powierzchni o wiêcej
ni¿ 30% albo 50% pod warunkiem, ¿e
udzia³ powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni u¿ytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Normatywna powierzchnia u¿ytkowa lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) uprawniaj¹ca do korzystania z dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na liczbê cz³onków gospodarstwa domowego
przedstawiona zosta³a w tabeli ni¿ej.
Gdy w lokalu mieszka wiêcej ni¿ 6 osób,
to wówczas dla ka¿dej kolejnej osoby zwiêksza siê powierzchniê u¿ytkow¹ o 5 m2.
L. osób w gospodarstwie domowym
Dla 1 osoby
Dla 2 osób
Dla 3 osób
Dla 4 osób
Dla 5 osób
Dla 6 osób
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Okrelona w ustawie
powierzchnia normatywna lokalu (w m2)
35,00
40,00
45,00
55,00
65,00
70,00

W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym
zamieszkuje osoba niepe³nosprawna poruszaj¹ca siê na wózku lub osoba niepe³nosprawna, je¿eli niepe³nosprawnoæ
wymaga zamieszkiwania w oddzielnym
pokoju, normatywn¹ powierzchniê powiêksza siê o 15 m2. Wskazanie o uprawnieniu do oddzielnego pokoju wnioskodawca potwierdza orzeczeniem o niepe³nosprawnoci lub zawiadczeniem lekarskim.
W wypadku najmu lub podnajmu czêci
lokalu mieszkalnego do obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje siê powierzchniê zajmowanych pokoi oraz czêæ
powierzchni kuchni, ³azienki, korytarzy i
innych pomieszczeñ wspólnych znajduj¹cych siê w tym lokalu, odpowiadaj¹c¹
stosunkowi liczby cz³onków gospodarstwa domowego najemcy albo podnajemcy do liczby osób zajmuj¹cych ca³y lokal.
Osoba ubiegaj¹ca siê o przyznanie dodatku mieszkaniowego powinna z³o¿yæ
podanie w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie, Kielce ul. Paderewskiego 47, tel. 34
440 85
- wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego, potwierdzony przez zarz¹dcê
budynku, deklaracjê o wysokoci dochodów gospodarstwa domowego. Do wniosku nale¿y za³¹czyæ:
 zawiadczenia o dochodach cz³onków
gospodarstwa domowego osi¹gniêtych w
okresie 3 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê
z³o¿enia wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego,
 zawiadczenie o wysokoci op³at za
mieszkanie obowi¹zuj¹cych w miesi¹cu, w
którym sk³adany jest wniosek,
 tytu³ prawny do lokalu mieszkalnego
i ostatnia decyzja o przyznaniu dodatku
mieszkaniowego (do wgl¹du),
 wnioskodawca, bêd¹cy w³acicielem
domu jednorodzinnego, zobowi¹zany jest
ponadto do przedstawienia dokumentów
Zwiêkszenie
powierzchni
30%
30%
30%
30%
30%
30%

Najwiêksza dopuszczalna powierzchnia
lokalu (w m2)
45,50
52,00
58,50
71,50
84,50
91,00

potwierdzaj¹cych powierzchniê u¿ytkow¹,
w tym ³¹czn¹ powierzchniê pokoi i kuchni
oraz wyposa¿enie techniczne domu.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na
okres 6-ciu miesiêcy, licz¹c od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po dniu z³o¿enia wniosku, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w ci¹gu miesi¹ca od
dnia z³o¿enia wniosku.
Wysokoæ dodatku mieszkaniowego
stanowi ró¿nicê miêdzy 90% naliczonych
i ponoszonych przez wnioskodawcê wydatków mieszkaniowych a okrelonym
procentowo wskanikiem od dochodów
gospodarstwa domowego w zale¿noci od
iloci osób.
Je¿eli lokal mieszkalny nie jest wyposa¿ony w instalacjê doprowadzaj¹c¹ energiê ciepln¹ do celów ogrzewania, instalacjê ciep³ej wody lub gazu przewodowego
z zewnêtrznego ród³a znajduj¹cego siê
poza lokalem mieszkalnym, wnioskodawcy przys³uguje rycza³t na zakup opa³u.
Dodatek mieszkaniowy wyp³aca siê zarz¹dcy domu lub osobie uprawnionej do
pobierania nale¿noci za lokal mieszkalny,
a kwotê rycza³tu na zakup opa³u wyp³aca
siê do r¹k wnioskodawcy w kasie Miejskiego Orodka Pomocy Rodzinie, Kielce,
ul. Studzienna 2 lub za jego zgod¹ przekazuje na konto zarz¹dcy domu. Przez gospodarstwo domowe rozumie siê lokatora
samodzielnie zajmuj¹cego lokal lub lokatora, jego ma³¿onka i inne osoby wspólnie
z nim zamieszkuj¹ce i gospodaruj¹ce, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodz¹ z prawa tego lokatora. Za dochód uwa¿a siê wszelkie przychody po
odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po
odliczeniu sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie
chorobowe, okrelonych w przepisach o
systemie ubezpieczeñ spo³ecznych, chyba ¿e zosta³y ju¿ zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

