I N F O R M A C J A!
Karpacka Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji
materialnej mogą skorzystać z n/w form pomocy :
I.

Starać się o DODATEK MIESZKANIOWY, który przysługuje osobie, która spełnia równocześnie wszystkie
niżej wymienione kryteria:
•
•
•
•
•
•
•
•

Posiadanie tytułu prawnego: - umowa najmu
podnajem,
spółdzielcze prawo do lokalu (lokatorskie lub własnościowe),
własność lokalu w spółdzielni mieszkaniowej,
własność innego lokalu mieszkalnego,
własność domu jednorodzinnego,
własność budynku wielorodzinnego, w którym zajmuje lokal,
inny tytuł prawny

Osoba bez tytułu prawnego może wystąpić z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego gdy oczekuje na
dostarczenie przysługującego jej lokalu zamiennego lub socjalnego.
Dochód na osobę (średni z ostatnich 3 miesięcy) nie powinien przekraczać:
•
•

dla gospodarstw wieloosobowych kwoty 1500,00 zł/os. * ilość osób w rodzinie (jest to 125% z kwoty 1200,00
zł – wysokości najniższej emerytury)
dla gospodarstw jednoosobowych kwoty 2100,00 zł ( jest to 175% z kwoty 1200,00 zł – wysokości najniższej
emerytury).

Dodatek przysługuje na normatywną powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego, zależną od ilości zamieszkałych
osób.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy licząc od pierwszego
dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
Wymagane dokumenty:
•
•

•

wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – potwierdzony przez zarządcę mieszkania z wydrukiem czynszowym
za ostatni miesiąc (miesiąc złożenia wniosku)
deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia
wniosku – dochód (renty i emerytury bez odliczeń; kwoty wynagrodzenia pomniejszone o koszty uzyskania przychodu
i składki na ZUS –emerytalne, rentowe, chorobowe- bez odliczenia podatku i ubezpieczenia zdrowotnego; kwoty
nieopodatkowane uzyskiwane przez wszystkich członków gospodarstwa domowego) na podstawie zaświadczeń i
oświadczeń (wzór zaświadczenia w załącznikach).
dodatkowo: ostatnia faktura rozliczeniowa za energię elektryczną, przy pierwszym składanym wniosku dokument
potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Sposób dostarczania dokumentów
Wymagane dokumenty można pobrać i należy dostarczyć do urzędu:
- bezpośrednio do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 17A Dział Czynszów
- osobiście lub przez pełnomocnika,
- pocztą tradycyjną.
Składanie dokumentów : poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Informację można uzyskać pod numerami telefonów:- 33 4974281, 33 4974283, lub czynsze@mops.bielsko.pl

II.

Mieszkaniec Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej posiadający przejściowe zadłużenie z tytułu czynszu, może
skorzystać z FUNDUSZU POMOCY RODZINIE działającego przy Karpackiej Spółdzielni Mieszkaniowej.
Pomoc z Funduszu ma charakter zwrotny – maksymalna ilość rat 18, bez naliczenia dodatkowych odsetek. Należy
zwrócić się do Spółdzielni z odpowiednim wnioskiem ( do pobrania w siedzibie Spółdzielni) i zaświadczeniem o
dochodach wszystkich osób pełnoletnich zamieszkujących w lokalu. Wszelkich niezbędnych informacji udziela
Dział Czynszów pok.nr 4
nr telefonu 499-50-93.

