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Wydział Organizacji i Logistyki oraz Gospodarki Lokalowej 

Nazwa usługi 
 

   Dodatki mieszkaniowe 

Wymagane dokumenty  
 
1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
2. Deklaracja o wysokości dochodów 
3. Zaświadczenie o dochodach za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku 

(dochód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu i składki na ubezpieczenia 
społeczne, emerytalne, rentowe i chorobowe)  

4. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy 
5. Ponoszone wydatki za lokal potwierdzone przez spółdzielnię, zarządcę wspólnoty 

mieszkaniowej bądź innego zarządcę lub właściciela budynku 
6. Odcinek naliczenia czynszu za bieżący miesiąc 
7. Orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku osoby poruszającej się na wózku lub osoby 

wymagającej zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (dotyczy przekroczenia powierzchni 
normatywnej) 

     8.   Właściciel domu jednorodzinnego powinien złożyć dokumenty potwierdzające wielkość        
          powierzchni użytkowej 

 Miejsce złożenia wniosku 
 Sekretariat Urzędu Miejskiego (pokój Nr 22); Kalety, Żwirki i Wigury 2 
 Wydział ds. Organizacji i Logistyki oraz Gospodarki Lokalowej pokój nr 12 (I Piętro). 

Opłaty 
 brak 

Termin sposób załatwienia 
 Miesiąc 
 Termin rozpatrzenia sprawy liczy się od daty złożenia wszystkich dokumentów. W przypadku 

braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich 
uzupełnienia w terminie 7 dni, niedopełnienie powyższego skutkować będzie pozostawieniem 
sprawy bez dalszego biegu. 

Podstawa prawna 
 ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 734 z 

2001 r. z późn. zm.), 
 Kodeks postępowania administracyjnego ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 267) 
 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków 

mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156 poz. 1817 z 2001 r. z późn. zm.);  
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu 

przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz 
oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa 



domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia 
wywiadu ( Dz. U. Nr 156 poz. 1828). 

 Uchwała Nr 113/XX/2004 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie 
obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z 
dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. 

Tryb odwoławczy 
 Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kalety w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

Formularz i wnioski do pobrania 
 wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
 deklaracja o wysokości dochodów 
 zaświadczenie o dochodach 
 wniosek o przekazanie dodatku mieszkaniowego w całości na konto zarządcy 

 


