1. Gdzie załatwiać.
Nr pokoju. 3  – parter  tel. 15 8681303, 15  8682648.

2. Nazwa załatwianej sprawy.
Przyznanie dodatku mieszkaniowego

3. Podstawa prawna
a) Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późniejszymi  
    zmianami)
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001 r. 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 
    przeprowadzania wywiadu (Dz. U z 2001r. Nr 156, poz. 1828)
c) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych 
    (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm)
d) Uchwała Nr XVIII/131/2004 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia wysokości  
    wskaźników procentowych służących do obliczania dodatków mieszkaniowych.

4. Wymagane dokumenty:
a) dowód osobisty
b) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez Zarządcę domu lub Organu 
    Architektoniczno-Budowlanego,
c) deklarację o dochodach.
d) zaświadczenia potwierdzające dochody wykazane w deklaracji
e) rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy (do wglądu).

5. Sposób załatwienia sprawy:
Dodatki mieszkaniowe są udzielane na wniosek osoby zainteresowanej. W szczególnych przypadkach na wniosek jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

6. Wysokość opłaty
Brak opłat.

7. Termin odpowiedzi - do 30 dni.

8. Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

9. Nazwa rejestru lub ewidencji.
“REJESTR DODATKÓW MIESZKANIOWYCH”

10. Sposoby i zasady udostępnienia danych w nich zawartych.
Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)


* w  sprawie kompletowania dokumentacji w celu ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 25 marca 2011r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli 
i przedsiębiorców (Dz. U. z 2011r. Nr 106, poz. 622) Osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy może przedłożyć zaświadczenie lub oświadczenie. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli „jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”  



