
Dla kogo dodatki mieszkaniowe 
 
Powody zadłużania mieszkań przez ich lokatorów oraz właścicieli są różne. Zdarza 
się, że ludzie zamożni nie regulują swoich zobowiązań wobec dostawców mediów i 
zarządców nieruchomości, częściej jednak postępują tak osoby, które mają niskie 
dochody, są chore, w podeszłym wieku. Wielu z nich nie wie, które instytucje i w 
jakiej formie mogą im pomóc. Są to zwłaszcza starsi, chorzy, samotni ludzie, którzy 
nie potrafią czasem o siebie zadbać, nie mają siły szukać pomocy lub nie wiedzą, 
gdzie jej szukać. Zdarza się i tak, że komuś z rodziny oddają swoją emeryturę lub 
rentę z nadzieją na opiekę, a osoba ta nie reguluje ich opłat za mieszkanie. O trudnej 
sytuacji życiowej, własnej lub sąsiadów, można poinformować na przykład 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, bądź Dzielnicowe Punkty Pomocy Społecznej 
czy chociażby naszą, spółdzielczą administrację. Niedawno właśnie 
pracownicy administracji zwrócili uwagę na zły stan psychiczny jednego z naszych 
dłużników. Ich podejrzenia potwierdziły się, tę osobe objęto opieką; najpierw 
dostarczano jej do domu posiłki (taką pomoc otrzymują też osoby obłożnie chore), a 
gdy okazało się, że potrzebuje pomocy całodobowej, to MOPR przeniósł ją do domu 
opieki. 
Nie tylko ludzie starzy, chorzy obłożnie lub psychicznie mogą liczyć na opiekę, 
pomoc rzeczową, czy finansową, związaną z regulowaniem ich zobowiązań z tytułu 
czynszu i opłat za media. Kokolwiek znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej i 
będzie miał problemy z regulowaniem zobowiązań czynszowych, powinien 
zwrócić się o pomoc wszędzie, gdzie może ją uzyskać, by nie stracić mieszkania. 
Zachęcamy takie osoby chociażby do wizyty u nas, w spółdzielni. Na pewno 
udzielimy wszelkich pomocnych informacji. Co prawda nie można już liczyć na 
pomoc MOPR w spłacie zadłużenia czynszowego (kiedyś było to możliwe), ale są 
dopłaty do czynszu, do kosztów ogrzewania oraz wody. Z tej pomocy mogą korzystać 
najemcy i właściciele mieszkań oraz osoby, które wynajmują mieszkania, jeśli mają 
umowę.  
   Dofinansowanie do czynszu jest nie tylko dla osób o niskich dochodach, 
mających tytuł prawny do lokalu, ale i tych, którzy stracili tytuł prawny do lokalu, 
jednak nadal w nim mieszkają, ponieważ gmina nie wskazała im lokalu socjalnego. 
Mają takie prawo nawet wtedy, gdy mieszkanie jest zadłużone, pod warunkiem, że 
część bieżących opłat  za mieszkanie  regulują na bieżąco, a tym samym nie zwiększa 
się ich zadłużenie.  Zaległości powodują wstrzymanie dopłaty do chwili uregulowania 
długu. Temu, kto dług spłaci, urząd przekaże wstrzymane kwoty i znów dopłacać 
będzie na bieżąco do czynszu. 
Jednak nie wszyscy  uprawnieni do dopłat wiedzą o możliwości uzyskania ich. 
W ubiegłym roku (2014) z powodu zadłużenia sądowy wyrok  eksmisyjny do lokalu 
socjalnego zapadł wobec 5 osób; 3 z nich zdały spółdzielni mieszkania, zanim gmina 
wskazała im lokal socjalny, 2 osoby skorzystały z takich lokali. 6 osobom sąd nakazał 
opuścić mieszkania, nie przyznając  prawa do innych lokali. 
  
Dla kogo dodatki mieszkaniowe, co to jest lokal socjalny i tymczasowe 
pomieszczenie, dane teleadresowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie: 
 
DLA KOGO DODATKI MIESZKANIOWE  
Obecnie, aby otrzymać dodatek mieszkaniowy od gminy, należy spełnić następujące 
warunki: 



– trzeba mieć tytuł prawny do zajmowanego lokalu lub umowę podnajmu z osobą 
posiadającą tytuł prawny 
– dochód brutto  rodziny ubiegającego się o dodatek nie może przekroczyć 1100,55 zł 
na osobę, gdy rodzina jest wieloosobowa, a 1540,79 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym 
– powierzchnia lokalu mieszkalnego osoby ubiegającej się o dodatek nie może 
przekroczyć określonej powierzchni normatywnej; 45,50 m2 dla 1 osoby, 52,00 m2 
dla 2 osób, 58,50 m2 dla 3 osób, 71,50 m2 dla 4 osób, 84,50 m2 dla 5 osób, 91,00 m2 
dla 6 i więcej osób. 
Warto pytać o szczegóły tej pomocy bez względu na wysokość zaległości 
czynszowych. Szczegółowych informacji udziela m.in. Biuro Obsługi Zabrzańskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, tel. 32 271 44 24 wew. 227. Pracownicy spółdzielni 
pomagają wypełniać wniosek o dodatek i informują jakie dokumenty należy złożyć, 
starając się o niego w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta, przy 
ul. Targowej 1, nr tel. 32 373 35 88, 32 373 35 33 
 
Zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o 
zmianie Kodeksu cywilnego: 
LOKAL SOCJALNY 
Jest to lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan 
techniczny, którego powierzchnia pokoi, przypadająca na członka gospodarstwa 
domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m kw, a w wypadku 
jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m kw, przy czym lokal ten może być o 
obniżonym standardzie. 
TYMCZASOWE POMIESZCZENIE 
Jest to pomieszczenie nadające się do zamieszkania, posiadające dostęp do źródła 
zaopatrzenia w wodę i do ustępu, chociażby te urządzenia znajdowały się poza 
budynkiem, oświetlenie naturalne i elektryczne, możliwość ogrzewania, 
niezawilgocone przegrody budowlane oraz zapewniające możliwość zainstalowania 
urządzeń do gotowania posiłków, zapewniające co najmniej 5 m kw powierzchni 
mieszkalnej na jedną osobę i w miarę możliwości znajdujące się w tej samej lub 
pobliskiej miejscowości, w której dotychczas zamieszkiwały osoby 
przekwaterowywane. 
    
 


