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DODATEK   MIESZKANIOWY  
 
Przysługuje   najemcom  lokali  mieszkalnych , właścicielom  lokali  mieszkalnych , oraz  
innym  osobom  mającym  tytuł  prawny  do  zajmowanego  lokalu , jeŜeli średni  miesięczny  
dochód  na  jednego  członka  gospodarstwa  domowego w  okresie  3 miesięcy  
poprzedzających  złoŜenie  wniosku  o  przyznanie  dodatku  mieszkaniowego nie  przekracza 
175 % kwoty  najniŜszej  emerytury  w  gospodarstwie  jednoosobowym  i  125 %  tej  kwoty  
w  gospodarstwie  wieloosobowym   przy   czym  lokal  mieszkalny  nie  moŜe przekraczać 
powierzchni  normatywnej  o  wiêcej  niŜ  30  %  lub  50 %  zgodnie  z  art. 5  obowiązującej  
ustawy.   
 
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
1.Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Polskiej  Cerekwi. 
2. Parter. 
3. Pokój nr  1. 
4. Telefon/ faks /077/  480 14 77 lub 487 65 27. 
5. E-mail: opscerekiew@wbd.pl 
 
WYMAGANE DOKUMENTY :  
1. Wniosek - formularz  do  pobrania  w  pokoju  nr  1  lub  w  punkcie  informacji  dla     
    klienta – pok.  nr  16  /druk wniosku do pobrania na stronie: www.mi.gov.pl/ 
2. Zaświadczenie  o  dochodach  wszystkich  członków  rodziny – druk  do  pobrania  w        
   pokoju  nr  1  lub  w  punkcie informacji  dla  klienta – pok. nr 16. 
  
OPŁATY : 
Bez opłat. 
 
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY : 
Do 30 dni. 
 
ODBIÓR DECYZJI ORAZ TRYB ODWOŁAW CZY: 
Decyzję,  moŜna odebrać osobiście w  Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Polskiej  
Cerekwi  w pokoju nr 1  lub zostanie wysłana pocztą  za zwrotnym potwierdzeniem odbioru 
na adres wnioskodawcy /forma odbioru do uzgodnienia/. 
Informacja o terminie i sposobie wniesienia odwołania jest umieszczona w decyzji zgodnie z 
kodeksem postępowania administracyjnego. 
 
PODSTAWA PRAWNA : 
1.  Ustawa  o  dodatkach  mieszkaniowych  z  dnia 21  czerwca  2001 r. (Dz. U. Nr 71 poz. 

734 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie  Rady Ministrów  z  dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie  dodatków 

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