Przyznanie dodatku mieszkaniowego
Organ właściwy: Wójt Gminy Jeżów
Stanowisko odpowiedzialne : Referent ds. gospodarki lokalowej
i mieszkaniowej, dodatków mieszkaniowych, remontów,
prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, spraw kultury i
zdrowia, grobownictwa i ochrony zabytków, współpracy z sądem w
zakresie dozorowania prac społecznie- użytecznych przez skazanych
wyrokiem sądu, a także wykonywania zadań związanych z ochroną
przeciwpożarową na terenie Gminy Jeżów wykonywaną przez
Ochotnicze Straże Pożarne oraz pełnomocnik Wójta ds.
przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii
Urząd Gminy
w Jeżowie
pokój nr 21
tel. 046 875-53-71, wew. 36

Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi
Konto: Urząd Gminy w Jeżowie: Bank Spółdzielczy w Łowiczu, O/
Jeżów nr 75 9288 1082 3911 3191 2000 0010
NIP: 833-11-09-686

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 roku, Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty:
• wniosek potwierdzony przez zarządcę budynku,
• deklaracja o dochodach udokumentowana zaświadczeniami(brak dochodu u
dorosłych udokumentowany zaświadczeniami)
• udokumentowane wydatki na utrzymanie mieszkania w ostatnim miesiącu
(m. in. rachunek za światło)
Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej
Termin załatwienia sprawy:
Każdy wniosek rozpatrywany jest w terminie 30 dni od daty jego wpłynięcia do Urzędu
Gminy w Jeżowie
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy w Jeżowie, ul. Kwiatowa 1, 95-047 Jeżów
Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi
za pośrednictwem Wójta Gminy Jeżów.
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Uwagi:
- Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego w okresie 3 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, obowiązującej w dniu złożenia wniosku.
- Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest
wyższy od określonego wyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku
mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy obniża się o tę kwotę.

- Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po
odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie
chorobowe.
Są to: wynagrodzenie z tytułu pracy, dochód z działalności gospodarczej, umów zlecenia
lub o dzieło, emerytura i renta, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek stały z pomocy
społecznej, alimenty, stypendia, zasiłek rodzinny, wychowawczy, dodatek pielęgnacyjny,
świadczenia otrzymywane z powodu odbywania przez członka gospodarstwa domowego
służby wojskowej lub zastępczej, dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego i inne
dochody: z tytułu najmu lub dzierżawy, praw autorskich itp., dochody
nie ewidencjonowane: z handlu produktami rolnymi, leśnymi, sprzedaży makulatury, z
drobnych usług.
- Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych,
dodatków z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz
dodatku mieszkaniowego.
- Wniosek składa osoba zainteresowana na obowiązującym druku. Informacje zawarte we
wniosku potwierdza zarządca budynku. W przypadku, gdy budynek wielorodzinny nie
posiada zarządcy, w miejscu potwierdzenia przez zarządcę wniosku składają podpisy
wszyscy współwłaściciele nieruchomości.
- Właściciel domu jednorodzinnego składający wniosek, jest obowiązany dołączyć do
wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia
technicznego budynku (dokumentacja techniczna lub zaświadczenie z Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
- Do deklaracji o dochodach wnioskodawca załącza następujące dokumenty za pełne trzy
miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku: stosowne zaświadczenia potwierdzające
wysokość wynagrodzenia (druk w załączeniu), decyzje ZUS, Wójta Gminy, Kierownika
GOPS i PUP, odcinki przekazów pocztowych, postanowienia sądu lub oświadczenie o
wysokości osiągniętego dochodu w okresie minionych trzech miesięcy w przypadku, gdy
uzyskał dochód nie ewidencjonowany (druk w załączeniu).

Opracowała: Anna Bąkowska

