
KARTA INFORMACYJNA 
 

Symbol komórki 
odpowiedzialnej 

 
DDM 

 

Numer 
procedury 

 
7 

 

Nazwa procedury: Dodatki mieszkaniowe 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 180) 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. 
U z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków 
mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.) 

 Uchwała Nr XXXVII/201/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia 1 lutego 2006r. w 
sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość 
dodatku mieszkaniowego 

 Uchwała Nr XL/209/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia 20 marca 2006r.  w sprawie 
zmiany Uchwały Nr XXXVII/201/2006 Rady Gminy Bojszowy z dnia 1 lutego 2006r. w 
sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość 
dodatku mieszkaniowego 

Wymagane dokumenty: 

 
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 do rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2001r.) 
 
Do wniosku należy dołączyć: 

 
1) deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy 

kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (załącznik nr 2 do 
rozporządzenia z dnia 28 grudnia 2001r.); 

2) dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego (np. umowa 
najmu), a w przypadku właściciela domu jednorodzinnego dokumenty albo 
oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni 
pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu; 

3) dokument potwierdzający poniesione wydatki na lokal mieszkalny (np. 
rachunki/faktury za czynsz, opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości 
stałych i płynnych) z miesiąca, w którym składany jest wniosek o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego; 

4) inne niezbędne dokumenty potwierdzające prawo do dodatku mieszkaniowego. 
 

Opłaty: Postępowanie nie podlega opłatom 

Termin załatwienia: 

do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż do dwóch 
miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (tj. złożenia wniosku)   
  
UWAGA! 
Do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania 
określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 
spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 
O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie zawiadamia się stronę postępowania, 
podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy 



Sposób załatwienia sprawy: Wydanie decyzji administracyjnej 

Miejsce złożenia dokumentów: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojszowach 
 
ul. Sierpowa 38 
43-220 Świerczyniec 
e-mal: kontakt@gops.bojszowy.pl  
tel.32-89-305 wew. 26 
pokój nr 3 
 
Godziny urzędowania: 
 
Poniedziałek 7.30-17.00 
Wtorek-czwartek 7.30-15.30 
Piątek: 7.30 – 14.00  

Tryb odwoławczy: 

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Kierownika GOPS  
w Bojszowach w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji 

Dodatkowe informacje: 

Dodatek mieszkaniowy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 i 4 ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych, przysługuje:  
1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,  
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,  
 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 chyba, że średni miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego jest wyższy od określonego powyżej, a kwota nadwyżki nie 
przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy 
obniża się o tę kwotę. 
 

 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data aktualizacji: grudzień  2018 r.  
 

mailto:ewidlud@bojszowy.pl

