Zasady przyznawania dodatków mieszkaniowych

Idea dodatków mieszkaniowych polega na pokryciu ze środków publicznych
(gminnych) tej części wydatków na lokal, która przekracza określony poziom, uznany
w naszych warunkach za dopuszczalny. Część wydatków na mieszkanie musi pokryć
sam wnioskodawca i jest to część określona w procentach bieżących dochodów
gospodarstwa

domowego.

Zasady i tryb przyznawania, ustalania

i wypłacania

dodatków

mieszkaniowych

reguluje

Ustawa

wysokości
o dodatkach

mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 roku. Przede wszystkim ustawa ta reguluje,
komu przysługuje

dodatek

mieszkaniowy,

określając tytuł prawny,

kryterium

dochodowe i normatywną powierzchnię lokalu mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę
członków gospodarstwa domowego, jako niezbędne przesłanki uprawniające
do otrzymania dodatku mieszkaniowego.
Jaki tytuł prawny uprawnia do otrzymania dodatku mieszkaniowego?
Zgodnie z art. 2 ustawy dodatek mieszkaniowy przysługuje:


najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,



osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im
spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,



osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach
stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,



innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,



osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym
na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany tylko tym osobom, które tytuł prawny
zobowiązuje do ponoszenia wydatków związanych z zajmowaniem lokalu. Dlatego
też np.: umowa użyczenia nie stanowi tytułu prawnego uprawniającego do ubiegania
się o dodatek mieszkaniowy ze względu na to, iż osoba biorąca w użyczenie nie
ponosi wydatków związanych z jego zajmowaniem.

Jakiej powierzchni użytkowej nie może przekroczyć lokal mieszkalny osoby
ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy?
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego
nie przekracza:
45,5 m2 – dla 1 osoby,
52,0 m2 – dla 2 osób,
58,5 m2 – dla 3 osób,
71,5 m2 – dla 4 osób,
84,5 m2 – dla 5 osób,
91,0 m2 – dla 6 osób.
Jakie

dochody

gospodarstwa

domowego

kwalifikują

do przyznania

dodatku

mieszkaniowego?
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, których średni miesięczny dochód
na jednego

członka

gospodarstwa

domowego

w okresie

trzech

miesięcy

poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie
przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
(aktualnie

jest

to kwota

1540,79

zł)

i 125%

tej kwoty

w gospodarstwie

wieloosobowym (aktualnie jest to kwota 1100,56 zł).
Co stanowi dochód w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych?
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania
oraz po

odliczeniu

składek

na ubezpieczenie

emerytalne

i rentowe

oraz na

ubezpieczenie chorobowe, określonych 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, dodatków dla
sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku
z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych,
zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych
i świadczeń

w naturze

z pomocy

społecznej,

dodatku

mieszkaniowego

oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla

niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne
albo zasiłek przedemerytalny.
Gdzie można pobrać i złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego?
Mieszkańcy Sławna, wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą
pobrać

i

składać

w Miejskim

Ośrodku

Pomocy

Społecznej

przy

ul. Mielczarskiego 1 (tel. 59-810-54-52). Wzór wniosku jest dostępny również
na stronie internetowej SM „Wybrzeże”.
Potwierdzenie

wniosku

o

przyznanie

dodatku

mieszkaniowego,

można uzyskać w pokoju nr 1, w biurze SM „Wybrzeże” w Sławnie.

