URZĄD MIASTA I GMINY W SEROCKU
05-140 Serock; Rynek 21; tel. (22) 782 88 35; 782 88 00; fax. 782 74 99; www.serock.pl

L.p – 5/11
KARTA USŁUG

DECYZJA W SPRAWIE PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Podstawa prawna

- ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach
mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.),
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156
poz.1817 z późn. zm.)
- wypełniony wniosek osoby uprawnionej,
- deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego za okres
3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień
złoŜenia wniosku..
bez opłat
Urząd Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05 –1 40 Serock,
sekretariat - pok. 23 w godz. pon. 8.00 - 18.00, wt.-ptk. 8.0016.00
- dodatek mieszkaniowy przysługuje następującym osobom
na podstawie tylko jednego z wymienionych tytułów: 1.
najemcom oraz podnajemcom, 2. osobom mieszkającym w
lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im
spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, 3. osobom
mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w
budynkach stanowiących ich własność i właścicielom
samodzielnych lokali mieszkalnych, 4. innym osobom
mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu
mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego
zajmowaniem, 5. osobom zajmującym lokal mieszkalny
bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im
lokal zamienny albo socjalny,
- dodatek przysługuje jeŜeli średni miesięczny dochód na
jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3
miesięcy poprzedzających datę złoŜenia wniosku o
przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175%
kwoty
najniŜszej
emerytury
w
gospodarstwie
jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie
wieloosobowym, obowiązującej w dniu złoŜenia wniosku,
-
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Opłaty
Miejsce składania
dokumentów
UWAGI

normatywna powierzchnia uŜytkowa lokalu mieszkalnego
lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko
jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w
przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego
nie moŜe przekraczać: 35 m² dla 1 osoby, 40 m² dla 2 osób,
45 m² dla 3 osób, 55 m² dla 4 osób, 65 m² dla 5 osób, 70 m²
dla 6 osób; dla kaŜdej następnej osoby zwiększa się
powierzchnię lokalu o 5 m²; powierzchnię powiększa się o
15 m², jeŜeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna
poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna,
której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w
oddzielnym pokoju,
- dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy,
licząc od pierwszego dania miesiąca następującego po dniu
złoŜenia wniosku.
1 miesiąc
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego, ul. Kielecka 44, Warszawa w terminie 14 dni
od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza
Miasta i Gminy Serock
Referat Spraw Obywatelskich , pok. nr 1
Małgorzata Popowicz – inspektor ds. ewid. działalności gosp.,
tel. (022) 782-88-35
pon. w godz. 8.00 – 18.00 wt. – ptk. w godz. 8.00-16.00.
-

Termin załatwienia
Odwołanie

Sprawę załatwia
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