MASZ NIEWYSOKIE DOCHODY? TWOJE WYDATKI STALE ROSNĄ?

SKORZYSTAJ Z DODATKU MIESZKANIOWEGO.
ZANIM ZŁOśYSZ WNIOSEK SPRAWDŹ:





Czy posiadasz tytuł prawny do lokalu, w którym mieszkasz?
JeŜeli mieszkasz sam – czy twój dochód nie przekracza 1.540,79 zł brutto?
Mieszkasz z rodziną – czy twój dochód nie przekracza 1.100,56 zł brutto na osobę?
Jaka jest powierzchnia uŜytkowa Twojego mieszkania? Zapoznaj się z treścią tabeli.

Liczba osób
1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osób
6 osób

Powierzchnia normatywna
35 m²
40 m²
45 m²
55 m²
65 m²
70 m²

Powierzchnia dopuszczalna
45,5 m²
52 m²
58,5 m²
71,5 m²
84,5 m²
91 m²

Zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m², dla kaŜdej następnej osoby pow. 6 osób
Zwiększa się powierzchnię normatywną o 15 m², dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się
na wózku lub wymagającej zamieszkania w oddzielnym pokoju.

SPEŁNIASZ WSZYSTKIE WARUNKI? NIE ZWLEKAJ!
ZŁÓś WNIOSEK O DODATEK MIESZKANIOWY.
JAK TO ZAŁATWIĆ?
W Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy ul. Bytomskiej 8 lub w administracji
pobierz formularz wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
Z wypełnionym wnioskiem zgłoś się do administracji, która go potwierdzi.
Wypełnij deklarację o dochodach, za ostatnie 3 miesiące poprzedzające złoŜenie wniosku.
Kompletny wniosek musi zawierać dokumenty potwierdzające: tytuł prawny do lokalu, wysokość
dochodów i koszty utrzymania mieszkania.
Tak przygotowany wniosek złóŜ w Ośrodku Pomocy Społecznej w Świętochłowicach przy
ul. Bytomskiej 8 .

JEśELI OTRZYMAŁEŚ DODATEK MIESZKANIOWY
PAMIĘTAJ!
Koniecznie dopłacaj róŜnicę pomiędzy dodatkiem mieszkaniowym a opłatą za czynsz.
Unikniesz zawieszenia dodatku i procedur związanych z jego odblokowaniem.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy.
Wniosek o kolejny naleŜy złoŜyć w 6 miesiącu bieŜącego dodatku.
Raz odebrany dodatek (za nie dopłacanie róŜnicy) nie pozbawia prawa do ponownego ubiegania się,
jednakŜe moŜe to mieć miejsce dopiero po okresie, na który został przyznany.

ZALEGŁOŚCI NIE ZWIĄZANE Z OKRESEM DODATKU, NIE
STANOWIĄ PRZESZKODY W UBIEGANIU SIĘ O DODATEK
MIESZKANIOWY.

