KARTA USŁUGI
GM.824
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne
Urząd Miejski
w
Koluszkach

Komórka
organizacyj
na:

Data zatwierdzenia:
01.01.2015r.

Referat zagospodarowania przestrzennego i gospodarki
nieruchomościami

Tel./Fax:
tel i fax: 44 725-67-62; 44 714-58-15
PODSTAWA PRAWNA
•
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz 966 t.j. ze zm);
•
rozporządzenie Ministra Transportu,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie
sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o
stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji
pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz.U. z 2013 r., poz. 589);
•
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156,
poz. 1817 ze zm.);
•
ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 t.j. ze zm.).
Dodatek mieszkaniowy jest dofinansowaniem do wydatków ponoszonych na zajmowany lokal mieszkalny i
przysługuje osobom faktycznie w nim zamieszkałym.
WYMAGANE DOKUMENTY
•
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr 156, poz. 1817 ze zm.) - potwierdzony
przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należnści za lokal mieszkalny lub socjalny.
•
Deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego – stanowiąca załącznik Nr 2
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych ( Dz. U. Nr
156, poz. 1817 ze zm.).
•
Na żądanie organu osoba pobierająca dodatek jest obowiązana udostępnić dokumenty potwierdzające
wysokość dochodów wykazanych w deklaracji o dochodach.
•
Orzeczenie o niepełnosprawności, z którego wynika, że osoba niepełnosprawna wymaga zamieszkiwania w
oddzielnym pokoju.
•
Osoba ubiegająca się o dodatek energetyczny przedkłada umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii
elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

•

W ciągu miesiąca. W sprawach szczególnie skomplikowanych – w ciągu 2 miesięcy od dnia
wszczęcia postępowania.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć w:
• Kancelarii Urzędu Miejskiego w Koluszkach ul. 11 Listopada 65, parter, w poniedziałki, środy i
czwartki w godz. 8:00 – 16:00
we wtorki w godz. 8:00 – 17:00
w piątki w godz. 8:00 – 15:00
OSOBY DO KONTAKTU
• Barbara Chmielnicka podinspektor pok. Nr 210 tel. 44 725 67 62
• Maria Gołgowska kierownik pok. Nr 209 tel. 44 725 67 51
DOKUMENT WYJŚCIOWY
Decyzja
ORGAYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie można wnosić do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, za pośrednictwem
Burmistrza Koluszek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
INNE INFORMACJE (UZUPEŁNIAJĄCE)

...................................................................
( miejscowość, data)

...................................................................
(nr telefonu)

WNIOSEK
o przyznanie dodatku energetycznego
1. Wnioskodawca : .................................................................................................................................
( imię i nazwisko, data urodzenia )

2. Adres zamieszkania : ..........................................................................................................................
3. Liczba osób w gospodarstwie domowym :..........................................................................................
4. Nr i data decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego. ................................................................

Proszę o przyznanie dodatku energetycznego.
Oświadczam, że na dzień składania wniosku spełniam ustawowe warunki otrzymania
ww świadczenia tj. :
1. posiadam ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
2. jestem stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii
elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
3. zamieszkuję w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
W załączeniu :
*
**
***

kopia umowy kompleksowej ( oryginał do wglądu )
kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej ( oryginał do wglądu )
kopia decyzji przyznającej dodatek mieszkaniowy,

Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 Kodeksu karnego, który
przewiduje „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym
postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3”.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

................................................................................................
( podpis wnioskodawcy )

