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w opłatach
czynszowych
dodatek
mieszkaniowy

dopłata do dodatku
mieszkaniowego

dodatek
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dla tych, którym
koronawirus drenuje kieszeń

dopłata
do czynszu

w programie
Mieszkanie na Start

Dodatek mieszkaniowy
Zdajemy sobie sprawę, że opłaty za mieszkanie – m.in. czynsz, ogrzewanie, woda
i ścieki – są dużym obciążeniem budżetu domowego każdej rodziny. Jeśli wymaga
to od Ciebie sporych wyrzeczeń, sprawdź czy nie przysługuje Ci dodatkowe wsparcie.
Możesz jednocześnie pobierać dopłatę do czynszu
i dodatek mieszkaniowy.
O dodatek ubiegasz się
w gminie. Kto może
go otrzymać?
WYSOKOŚĆ DOCHODU
Jeśli jesteś osobą samotną,
to Twój dochód* nie może
przekraczać ok. 2100 zł, a
jeśli mieszkasz z rodziną –
1500 zł na osobę. A jeżeli
Twój dochód jest nieco
wyższy? Np. 1600 zł na osobę? Otrzymasz dodatek,
ale będzie on o te 100 zł
mniejszy.
* Chodzi o dochód przed opodatkowaniem, ale po odliczeniu:
kosztów uzyskania przychodu oraz
składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe.

POWIERZCHNIA
MIESZKANIA
Dodatek nie jest dla osób,
które mieszkają w luksusowych warunkach. Nie
otrzymasz go, jeżeli metraż
Twojego M przekracza tzw.
powierzchnię normatywną
o więcej niż 30%.

ILE OSÓB LICZY TWOJE
GOSPODARSTWO
DOMOWE?
POW. NORMATYWNA
1 osoba
2 osoby
3 osoby
4 osoby
5 osób		
6 osób		

35 mkw.		
40 mkw.		
45 mkw.		
55 mkw.		
65 mkw.		
70 mkw.		

PRZEKROCZENIE O 30%
45,5 mkw.
52 mkw.
58,5 mkw.
71,5 mkw.
84,5 mkw.
91 mkw.

A jeżeli w mieszkaniu jest 7 lub więcej osób? Wówczas każda osoba
dostaje dodatkowe 5 mkw. (czyli przy 8 osobach = 80 mkw.).

WIĘCEJ METRÓW DLA
NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Dodatkowe 15 m kw.
dostaje osoba niepełnosprawna, poruszająca się na
wózku inwalidzkim lub osoba,
której niepełnosprawność
wymaga zamieszkiwania w
oddzielnym pokoju.
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Ile wynosi
dodatek
mieszkaniowy?
Obliczanie wysokości dodatku nie jest łatwe. Na
szczęście gmina policzy to
za Ciebie. Jak? Zobacz na
przykadach, jak wygląda
mechanizm.

PRZYKŁAD 1
Rodzina z dwójką dzieci ma
łącznie 4500 zł dochodu.
Mieszkają w 50-metrowym
mieszkaniu, wynajętym od
prywatnego właściciela.
Płacą mu 1500 zł.

Krok 1: CZYNSZ

Krok 2: DOCHODY

Gmina nie weźmie pod
uwagę stawki czynszu rynkowego; do obliczeń użyje
stawki czynszu, która obowiązuje w mieszkaniach z
zasobu gminy.

Rodzina z naszego przykładu ma 4500 zł dochodu.
Z tych pieniędzy utrzymują
się 4 osoby: rodzice i dwójka
dzieci. Ustawa mówi, że dla
4-osobowej rodziny opłaty
za mieszkanie (obliczone
w KROKU 1) mogą pochłaniać maksymalnie 12%
dochodu.

Czynsz zostanie więc
policzony tak:
600 zł (opłata eksploatacyjna i tzw. opłaty licznikowe) +
375 zł (zakładamy, że właśnie taki czynsz obowiązuje
w czynszówce komunalnej
za mieszkanie o pow. 50
mkw.)
Łączne opłaty = 975 zł.

12% z 4500 zł = 540 zł
Krok 3: DODATEK
975 zł – 540 zł = 435 zł
To jest właśnie dodatek
mieszkaniowy, na który
może liczyć ta rodzina.

Na tę kwotę składają się:
▪ 900 zł - czynsz, czyli to, co
trafia do kieszeni właściciela
▪ 600 zł – opłata eksploatacyjna i indywidualne opłaty za media (ogrzewanie,
woda, ścieki, prąd).
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PRZYKŁAD 2
4-osobowa rodzina zajmuje 60-metrowe mieszkanie, a
więc przekraczające o 5 mkw. powierzchnię normatywną,
która wynosi 55 mkw.
Rodzina płaci wynajmującemu 1800 zł. Na tę kwotę
składają się:
▪ 1080 zł (czynsz: to co trafia do kieszeni właściciela)
▪ 720 zł opłata eksploatacyjna i tzw. opłaty licznikowe.

Gdzie po
dodatek?
Wniosek
o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony
przez zarządcę budynku),
trzeba złożyć w urzędzie
gminy lub w ośrodku
pomocy społecznej.
Wymagana jest też
deklaracja o dochodach.
W gminie lub ośrodku pomocy społecznej dostaniesz
druk wraz z instrukcją, jak
go wypełnić i na podstawie
jakich dokumentów.
O wszystko pytaj w urzędzie.
Zwłaszcza jeśli masz wątpliwości, co jest Twoim dochodem, a co nie.

Obliczamy dodatek:
Krok 1: CZYNSZ

Krok 3: DOCHODY

Gmina nie weźmie pod
uwagę stawki czynszu rynkowego, ale taką, który obowiązuje w jej mieszkaniach.
W efekcie do obliczenia
dodatku mieszkaniowego
będą wzięte następujące
opłaty:
720 zł (opłaty adm. i licznikowe) + 450 zł (zakładamy,
że taki czynsz obowiązuje w
czynszówce komunalnej za
mieszkanie o pow. 60 mkw.)
= 1170 zł.

Rodzina z naszego przykładu ma 4500 zł dochodu.
Ustawa mówi, że dla 4-osobowej rodziny opłaty za
mieszkanie (obliczone w
KROKU 1) mogą pochłaniać
maksymalnie 12% dochodu.

Krok 2: METRAŻ
Musimy policzyć, jaka część
tych opłat przypada na powierzchnię normatywną:
1170 zł dzielimy przez powierzchnię mieszkania,
a więc 60 mkw.Wynik to:
18,87. Teraz trzeba go pomnożyć przez 55 mkw. =
1072,5 zł.
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12% z 4500 zł = 540 zł
Krok 4: DODATEK
1072,5 zł – 540 zł = 532,5 zł
To jest właśnie dodatek
mieszkaniowy, który w przypadku niewielkiego przekroczenia normy metrażowej
nie przepada, ale jest odpowiednio pomniejszony.

WYWIAD
ŚRODOWISKOWY
Na rozpatrzenie wniosku
gmina ma miesiąc. W tym
czasie możesz się spodziewać wizyty urzędnika w celu
przeprowadzenia wywiadu
środowiskowego. Może on
nawet zażądać złożenia
oświadczenia majątkowego, w którym trzeba wykazać – pod groźbą odpowiedzialności karnej – wszystkie
posiadane nieruchomości
i ruchomości (np. działka
i samochód) wraz z ich
wartością szacunkową oraz
oszczędności.
GMINA MOŻE ODMÓWIĆ
Gmina ma prawo odmówić
pomocy, jeśli uzna, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej
deklaracji a Twoim faktycznym stanem majątkowym.

Gdzie szukać
informacji
o dodatku?
WAŁBRZYCH
Dział Dodatków Mieszkaniowych w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej przy ul.
Kilińskiego 1.
tel. 74 664 08 19,
74 664 08 18.
BIAŁA PODLASKA
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24.
tel. 83 343 85 37.
GDYNIA
Referat ds. Dodatków i Dopłat do Czynszów w Wydziale Spraw Społecznych
Urzędu Miasta Gdyni przy
ul. 10 Lutego 24.

Dodatek
energetyczny
Możesz ubiegać się równocześnie o dodatek mieszkaniowy i energetyczny.
Musisz dołączyć do wniosku
kopię umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, które
sprzedaje Ci prąd.
Wysokość dodatku energetycznego jest zryczałtowana
i wynosi:
dla osoby samotnej – 10,94 zł
miesięcznie,
dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4
osób - 15,19 zł miesięcznie,
dla gospodarstwa domowego składającego się z
co najmniej 5 osób: 18,23 zł
miesięcznie.

tel. 58 668 85 57,
58 668 85 64,
58 668-85-67.
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Dopłata do dodatku
mieszkaniowego
Prawdopodobnie od 1 lipca będziesz mógł złożyć
wniosek o dodatek mieszkaniowy wraz ze specjalną
dopłatą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Ministerstwo Rozwoju przygotowało już projekt ustawy.
Żeby dostać taką dopłatę
musiałbyś spełnić nie tylko kryterium dochodowe
i metrażowe, od których
uzależnione jest otrzymanie
dodatku mieszkaniowego.
Dodatkowo musiałbyś wykazać, że:

od średniej w 2019 r. (na
podstawie PIT),
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Posłużmy się znów przykłaNie przysługiwał Ci wcześniej dem 4-osobowej rodziny,
dodatek mieszkaniowy poktórą utrzymanie 50-metrowiększony o dopłatę.
wego mieszkania kosztuje
miesięcznie 1500 zł. Przypomnijmy, że w tej kwocie jest
czynsz w wysokości 900 zł.
Obliczyliśmy już, że tej rodzinie przysługuje dodatek
mieszkaniowy w wysokości
435 zł.
Jeśli więc z powodu pandemii koronawirusa dochody
tej rodziny spadną o 25%,
dostanie ona dodatkowo
240 zł dopłaty od państwa.

1
Najmowałeś ten lokal przed
14 marca (ewentualnie
po tej dacie zamieniłeś na
inny),

2
W ostatnich trzech miesiącach (np. kwiecień-czerwiec) średni miesięczny
dochód Twojego gospodarstwa domowego na osobę
jest co najmniej o 25% niższy
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Ile wyniesie
dopłata?
Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę pokryje
75% miesięcznego czynszu.
Jednak kwota tego wsparcia nie przekroczy 1500 zł.

Dlaczego akurat tyle? Bo
łączna suma wsparcia może
stanowić 75% czynszu (900
zł), czyli w tym przypadku
675 zł.
Żeby dostać maksymalny
dodatek z dopłatą, czyli
1500 zł, miesięczny czynsz
musiałby wynieść 2000 zł.

Gdzie po
dodatek
mieszkaniowy
z dopłatą?
Procedura składania
wniosku o dodatek mieszkaniowy z dopłatą będzie
taka sama jak w przypadku samego dodatku.
Wniosek z adnotacją o
dopłacie mógłbyś jednak
złożyć nie wcześniej niż 1
lipca 2020 r. i nie później
niż 31 grudnia 2020 r.
Urząd gminy lub ośrodek pomocy społecznej,
gdzie będziesz składał
wniosek, zażąda dodatkowo oświadczenia o
średnim miesięcznym
dochodzie przypadającym na członka gospodarstwa domowego w
2019 r.

Dopłata, podobnie jak
dodatek mieszkaniowy,
byłaby przyznana na pół
roku.

Dopłata do czynszu
Nasi najemcy mogą skorzystać z dopłaty do czynszu w
programie „Mieszkanie na
Start”. Przeciętnie jest to 250
– 300 zł. Czy Ty też możesz
ją otrzymać? To zależy od
Twoich dochodów.

Jeśli spełniasz kryterium
dochodowe, dopłatę masz
jak w banku. W jakiej wysokości?

Jaka wysokość
dochodu?

Do obliczenia dopłaty
brana jest pod uwagę tzw.
normatywna powierzchnia
mieszkania. Jej wielkość zależy od liczebności gospodarstwa domowego.
Nie martw się, jeśli Twoje
mieszkanie jest większe.
Dopłatę dostaniesz, ale
liczoną do powierzchni
normatywnej.

Jeśli mieszkasz sam(a), to
Twój dochód netto (czyli po
odliczeniu podatku dochodowego oraz składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne), nie może obecnie przekraczać ok. 4918 zł.

POWIERZCHNIA
NORMATYWNA

A oto limity dla większych
gospodarstw domowych:

1 osoba

20 mkw.

2 osoby

35 mkw.

2-osobowego: 6 885 zł
3 442,5 zł na osobę

3 osoby

50 mkw.

3-osobowego: 8 852 zł
2 950,7 zł na osobę

4 osoby

65 mkw.

5 osób

80 mkw.

6 osób

95 mkw.

4-osobowego: 10 820 zł
2 705 zł na osobę
5-osobowego: 12 787 zł
2 557,4 zł na osobę
6-osobowego: 14 754 zł
2 459 zł na osobę

Więcej informacji o programie Mieszkanie na Start,
dodatkach mieszkaniowych
oraz o planowanej dopłacie
w serwisach:
Infonajem.pl
mplus.pl

PRZYKŁAD
Załóżmy, że trzyosobowa
rodzina zajmuje 60-metrowe mieszkanie. Dopłatę
dostanie tylko do 50 m kw.
A jeśli mieszkanie miałoby mniejszy metraż, np. 45
mkw.? Wówczas dopłata
byłaby liczona do 45 mkw.
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Ile wynosi
maksymalna
dopłata?

Wałbrzych

W różnych miastach dopłaty
mają różną wysokość, bo zależy ona od wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 mkw. powierzchni
użytkowej budynków mieszkalnych.

W uproszczeniu chodzi o
koszty budowy mieszkań,
które w dużych aglomeracjach są wyższe niż w małych miejscowościach.
I zwykle wyższe są też koszty
utrzymania.

B. Podlaska

Gdynia

Kępno

Kępice

1-osobowe		

115,89		

108,39		

164,30		

122,52		

150,66

2-osobowe		

202,81		

189,69		

287,52		

214,41		

263,66

3-osobowe		

289,72		

270,98		

410,74		

306,30		

376,65

4-osobowe		

376,64		

352,27		

533,96		

398,19		

489,64

5-osobowe		

463,56		

433,57		

657,18		

490,08		

602,64

6-osobowe		

550,48		

514,86		

780,40		

581,97		

715,63

Gdzie po dopłatę do czynszu?
Pisemny wniosek o dopłatę
składasz w urzędzie gminy
lub ośrodku opieki społecznej. Do wniosku dołączasz
m.in.:
kopię umowy najmu albo kopię
umowy zobowiązującej do zawarcia umowy najmu,
oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa
domowego,
oświadczenie o wysokości dochodów,
oświadczenie o nieposiadaniu
domu lub mieszkania.

BIAŁA PODLASKA

WAŁBRZYCH

Urząd Miasta Biała Podlaska, Miejski Ośrodek Pomocy
Ul. Marszałka J. Piłsudskiego Społecznej, ul. Kilińskiego 1,
3 (kandelaria ogólna lub
tel. 74 664 08 19.
pok. 115), tel. 83 341 61 20,
83 341 61 60.
GDYNIA
Referat ds. Dodatków i Dopłat do Czynszów w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10
Lutego 24, tel. 58 668 85 92,
58 668 85 67, 58 669 85 64.

Uwaga! Dokumenty i oświadczenia składasz pod rygorem
odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań.
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