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Nazwa procedury: Dodatki mieszkaniowe 

 

Podstawa prawna: 

 ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 2021 z późn. zm.) 

 ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 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 

 uchwała Nr XXXIII/213/2021 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24.05.2021 r. w sprawie 
określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego 

Wymagane dokumenty: 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/213/2021 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24.05.2021 r.) 
 
Do wniosku należy dołączyć: 

 
1) deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy 

poprzedzających dzień złożenia wniosku (załącznik nr 2 do Uchwały Nr 
XXXIII/213/2021 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24.05.2021 r.); 

2) dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych w miesiącu poprzedzającym 
dzień złożenia wniosku wydatków związanych z zajmowaniem lokalu 
mieszkalnego;  

3) inne niezbędne dokumenty potwierdzające prawo do dodatku mieszkaniowego. 
 
Ponadto właściciel domu jednorodzinnego dołącza: 
 
1) dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej 

powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu. 

Opłaty: Postępowanie nie podlega opłatom 

Termin załatwienia: W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku 

Sposób załatwienia sprawy: Wydanie decyzji administracyjnej 



Miejsce złożenia dokumentów: 

Centrum Usług Społecznych w Bojszowach 
ul. Sierpowa 38 
43-220 Świerczyniec 
e-mail: kontakt@cus.bojszowy.pl  
tel. 32 328 93 05 wew 26  
 
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 Dyrektora Centrum Usług 
Społecznych 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 albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych 

lokalach;  
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 najem socjalny lokalu.  
 
Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:  
1) domu pomocy społecznej,  
2) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,  
3) schronisku dla nieletnich,  
4) zakładzie poprawczym,  
5) zakładzie karnym,  
6) szkole, w tym w szkole wojskowej  
- jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.  
 
Dodatek mieszkaniowy przysługuje ww. osobom jeżeli w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód 
przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie 
przekroczył w gospodarstwie:  
1) jednoosobowym - 40%,  
2)  wieloosobowym - 30%  
- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu 

złożenia wniosku, z uwzględnieniem art. 6 ust. 8 i art. 7 ust. 6 ustawy o dodatkach 
mieszkaniowych.  

 
Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, o których 
mowa w art. 6 ust. 3-6, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową 
zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę 
ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości:  
1) 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym; 
2) 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym; 
3) 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym  

i większym. 

 
    

 
 
 


