DODATEK MIESZKANIOWY
Jeśli masz problemy z comiesięcznymi opłatami za mieszkanie to być może dodatek
mieszkaniowy będzie dla Ciebie idealnym sposobem na ich rozwiązanie.
Co to jest dodatek mieszkaniowy ?
Jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez gminę mające na celu dofinansowanie
wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowanym lokalem mieszkalnym.
Pomoc ta przysługuje w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001
r. o dodatkach mieszkaniowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2133).
Kto może się ubiegać o dodatek mieszkaniowy ?
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które spełniają równocześnie trzy następujące
kryteria:
1) posiadają tytuł prawny do zajmowanego lokalu np.:
- najem,
- spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
- prawo odrębnej własności
lub zajmują lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, ale oczekują na przysługujący im
lokal zamienny lub socjalny,
2) osiągają niewysokie dochody tj.
średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego uzyskany w
okresie trzech 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.
Od 1 marca 2019 r. najniższa emerytura wynosi 1.100 zł, a więc dochód dla
gospodarstwa jednoosobowego nie powinien przekraczać kwoty 175% x 1.100 zł =
1.4925 zł, a dla gospodarstwa wieloosobowego kwoty 125% x 1.100 zł = 1.375zł.
Kwoty te ulegają zmianie po każdej podwyżce najniższej emerytury ogłoszonej przez
Prezesa ZUS.
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz
po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe a także po odliczeniu
składek na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie
ubezpieczeń społecznych. Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej
dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu
urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych,
zasiłków okresowych z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, energetycznego
i innych świadczeń wymienionych w ustawie.
Jeżeli okaże się, ze dochód osoby ubiegającej się o dodatek jest nieco wyższy, nie
zamyka to możliwości uzyskania dodatku – jeśli bowiem kwota nadwyżki nie
przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek obniża się o tę
kwotę.
3) powierzchnia zajmowanego lokalu spełnia kryteria określone w/w przepisami.
Oznacza to że: powierzchnia zajmowanego lokalu nie może przekraczać normatywnej
powierzchni użytkowej o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział
powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni nieużytkowej tego lokalu nie przekracza
60%.

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków
gospodarstwa domowego nie może przekraczać:
- dla 1 osoby 35 m2 + 30% tj. 45,5 m2,
- dla 2 osób 40 m2 + 30% tj. 52,0 m2,
- dla 3 osób 45 m2 + 30% tj. 58,5 m2,
- dla 4 osób 55 m2 + 30% tj. 71,5 m2,
- dla 5 osób 65 m2 + 30% tj. 84,5 m2,
- dla 6 osób 70 m2 + 30% tj. 91,0 m2.
Natomiast dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.
Powierzchnię tę zwiększa się o 15 m2, jeśli w lokalu zamieszkuje osoba
niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba, której
niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju i jest to
potwierdzone orzeczeniem powiatowego zespołu do spraw orzekania o
niepełnosprawności.

Przyznawanie dodatku mieszkaniowego
 Dodatek przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej przez prezydenta miasta
(lub osobę przez niego upoważnioną) w drodze decyzji administracyjnej.
 Przyznaje się go na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca
następującego po dniu złożenia wniosku.
 Dodatek wypłacany jest do 10 dnia każdego miesiąca z góry zarządcy domu – w
naszym przypadku Spółdzielni Mieszkaniowej „Jaroty” w Olsztynie.
Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego następuje gdy:
 Dodatek został przyznany na podstawie fałszywych danych zawartych we wniosku,
 Nie są opłacane na bieżąco należności za lokal mieszkalny tj. nie jest dopłacana
różnica pomiędzy opłatami za mieszkanie a kwotą przyznanego dodatku. W
przypadku uregulowania zaległości w terminie 3 miesięcy wypłata dodatku zostaje
wznowiona.
Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego następuje gdy:
 Wywiad środowiskowy ustali, że występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi
dochodami, wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym
wnioskodawcy ,
 Faktyczna liczba osób we wspólnym gospodarstwie domowym jest mniejsza niż
wykazana w deklaracji.
Szczegółowe informacje oraz wzory wniosków i druków dostępne są w:
- MOPS, Dział Dodatków Mieszkaniowych, al.Piłsudskiego 32 w Olsztynie,
- wnioski do pobrania na stronie internetowej www.mopsolsztyn.bip.gov.pl zakładka Przyjmowanie i
załatwianie spraw.

