KARTA USŁUGI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu
ul. Leszczyńskiego 3, 37-700 Przemyśl, tel. 16/675 21 61, fax. 16/675 05 59
www.mops.przemysl.pl, e-mail: sekretariat@mops.przemysl.pl
godziny urzędowania: od godz. 7 30 do 15 30 , we wtorki od godz. 800 do 1600

NAZWA SPRAWY
PRZYDZIAŁ DODATKU MIESZKANIOWEGO
WYMAGANE DOKUMENTY ORAZ MIEJSCE ICH ZŁOŻENIA I ODBIÓR
1) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego /wypełnia wnioskodawca a potwierdza administracja budynku,
właściciel lub osoba uprawniona do pobierania opłat czynszowych - Wzór wniosku przedstawia załącznik nr 1
do niniejszej karty usług
2) Tytuł prawny do lokalu – kserokopia decyzji lub umowa najmu na zajmowany lokal – zaświadczenie
z ksiąg wieczystych.
3) Zaświadczenie:
- o dochodach za trzy miesiące poprzedzające miesiące złożenia wniosku z zakładu pracy członków rodziny Wzór zaświadczenia o zarobkach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej karty usług,
- z Powiatowego Urzędu Pracy o przyznanych świadczeniach za trzy miesiące poprzedzające mies iące złożenia
wniosku,
- z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o przyznanych rentach, emeryturach (łącznie z przysługującymi dodatkami)
za trzy miesiące poprzedzające miesiące złożenia wniosku,
- z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów z działalności gospod arczej za ostatnie trzy miesiące poprzedzające
miesiąc złożenia wniosku (dot. wszystkich pełnoletnich członków rodziny prowadzących działalność gospodarczą),
- o wysokosci osiągniętych dochodów z gospodarstwa rolnego z Urzędu Gminy właściwego dla miejsca położenia
nieruchomości (w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne),
- decyzja o przyznaniu alimentów lub wyrok sądu oraz odcinki potwierdzające otrzymywane świadczenia
w okresie trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku,
- o wysokosci otrzymanych stypendiów potwierdzające otrzymywane świadczenia w okresie trzech miesięcy
poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w przypadku studentów),
4) Deklaracja o dochodach - wypełnia wnioskodawca - Wzór deklaracji przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej
karty usług
5) Oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karną – wypełnia wnioskodawca - Wzór oświadczenia
przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej karty usług.
6) kserokopia rozliczenia czynszu z wyszczególnieniem jego składników (komputerowy wydruk czynszu).

7) wpłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi(śmieci)

8) kserokopia rachunku za energię elektryczną dotyczącego ostatniego okresu rozliczeniowego (tylko w przypadku
braku – c.o., ccw, gazu przewodowego).
9) rozliczenie zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania za ostatni okres
(półroczny lub roczny),

OPŁATY
Bez opłaty

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ TUT OŚRODEK
Do 30 dni

SPOSÓB ODWOŁANIA
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Przemyślu w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji,
za pośrednictwem M.O.P.S.-u

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z 21.06.2001r. o dodatkach mieszkaniowych /tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 966 z późn. zm./
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 28.12.2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz. U. z 2001 r. Nr156
poz.1817 z późn. zm /.
Rozporządzenie Rady Ministrów z 27.12.2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego...
/Dz. U. z 2001 r. Nr 156 poz. 1828/.

SPRAWĘ ZAŁATWIA
Dział Dodatków Mieszkaniowych
ul. Dworskiego 98, pok. nr 15 tel. 016/676 94 05 016/676 94 04 wew. 124, 125

