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Urząd Gminy Solina z/s w Pola ńczyku 

Gminny O środek Pomocy Społecznej w Solinie z/s w Pola ńczyku 

KARTA USŁUG NR: GOPS-01  Zmiana 1 

 
Nazwa usługi: 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO  
Podstawa prawna: 
Art. 7 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz.734 z 2001r. z późn. zm.) rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U.Nr 156,poz.1817 z późn. zm.) 

Wymagane dokumenty:  
• wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z potwierdzonymi wydatkami na mieszkanie za ostatni miesiąc przez zarządcę 

budynku mieszkalnego,  

• deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego z trzech ostatnich miesięcy poprzedzających datę złoŜenia wniosku, wraz z 

dołączonymi zaświadczeniami o wysokości i źródłach dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego, odcinkami ZUS, 

oświadczeniami itp.,  

• dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu); właściciele domów jednorodzinnych przedkładają ponadto:  

• zaświadczenie o aktualnej powierzchni uŜytkowej lokalu mieszkalnego, które wydaje Starostwo Powiatowe wydz. Architektury i 

Budownictwa w Lesku,  

• dokumenty potwierdzające własność domu lub lokalu (akt notarialny, pozwolenie na budowę lub inne),  

• rachunki za wodę, wywóz nieczystości stałych, ciekłych oraz energię cieplną i elektryczną za ostatni miesiąc. 

Sposób załatwienia sprawy: Wydanie decyzji przyznaniu  lub odmowie dodatku mieszkaniowego 

Opłaty:  Opłat nie pobiera się 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:  W terminie do 30 dni od złoŜenia wniosku 

Odpowiedzialno ść za załatwienie sprawy:   

� Nazwa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Solinie z/s w Polańczyku 

� Osoba właściwa do załatwienia sprawy: Danuta Markuc – Starszy Pracownik Socjalny, 

                                                                        
                                                                                         

� Nr pokoju: 3 - parter 

� Nr tel./fax: tel.  (013) 470-30-27 lub (013) 469-21-18 wew. 42  fax  (13) 469-23-21 

� Godziny pracy: 7.00 - 15.00 

Tryb odwoławczy: W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za 

pośrednictwem Wójta Gminy Solina 

Uwagi:  Wniosek do pobrania w pokoju nr 3 - parter 

Opracował:  Starszy Pracownik Socjalny Danuta Markuc  
 

Zatwierdził: Kierownik GOPS GraŜyna Lorenc 

 


