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PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO   NR Iw/09 

Podstawa prawna 
 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 

(Dz. U. z 2001 r. Nr  71, poz. 734 ze zmianami) 

Sposób załatwienia 
sprawy  

Wydanie decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego 

Wymagane  
dokumenty  

 Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę budynku 

 Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego osiągniętych w okresie trzech 

miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wraz z zaświadczeniami 
potwierdzającymi uzyskany dochód oraz oświadczeniem o liczbie członków 
gospodarstwa domowego 

 W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych – zaświadczenie Starosty 

Powiatowego dotyczące aktualnej powierzchni użytkowej oraz wyposażenia 
technicznego lokalu, rachunki za energię elektryczną, wodę, kanalizację i śmieci 

(Formularze wniosków i oświadczeń są dostępne na stronie internetowej urzędu, bądź na 
stanowisku pracy) 

Opłaty  Nie pobiera się opłat 

Termin załatwienia 

sprawy  
1 miesiąc od dnia złożenia wniosku 

Tryb odwoławczy  
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za 
pośrednictwem Burmistrza Strzyżowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Drogownictwa, Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Soja Grażyna – podinspektor  
parter, pokój nr 5, tel. 276 13 54 wew. 35 

Inne informacje  

     Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z niżej wymienionych 
tytułów: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach 
mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom 
mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich 
własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom mającym tytuł 
prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego 
zajmowaniem, osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na 
przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. 
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym 
znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), w przeliczeniu na liczbę 
członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 35 m2 - 45,50 m2 dla 1 osoby, 40 
m2 - 52,00 m2 dla 2 osób, 45 m2 - 58,50 m2 dla 3 osób, 55 m2 - 71,50 m2 dla 4 osób, 65 m2 - 
84,50 m2 dla 5 osób, 70 m2 - 91,00 m2 dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu 
mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną 
powierzchnię tego lokalu o 5 m2. Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli 
w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba 
niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. 
      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. 
       Od 1 marca 2009 r. najniższa emerytura wynosi 675,10 zł. Kwoty najniższych 
gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych znajdują się na stronie internetowej ZUS-u: 
http://www.zus.pl oraz w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. 
        Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po dniu złożeniu wniosku. 
        Burmistrz Strzyżowa może odmówić przyznania dodatku, jeżeli po przeprowadzeniu 
wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi 
dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym 
wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem 
lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki lub faktyczna liczba wspólnie stale 
zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawców jest mniejsza niż wykazana w deklaracji. 
Upoważniony pracownik Urzędu Miejskiego w Strzyżowie może zażądać oświadczenia o stanie 
majątkowym, a odmowa jego złożenia stanowi podstawę do wydania decyzji odmownej. 

Opracował: Grażyna Soja- podinspektor – 02.11.2009 r. 
Sprawdził: Andrzej Wąsik – Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej, Drogownictwa, Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej -  05.11.2009 r.  
Zatwierdził: Marek Śliwiński - Burmistrz Strzyżowa – 06.11.2009 r. 
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