Projekt
z dnia 3 stycznia 2013 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH
z dnia .................... 2013 r.
w sprawie: obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.
U. nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 10 i ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach
mieszkaniowych (t.j Dz. U. nr 71 poz. 734 z 2001 r. z późn. zm.), po przeprowadzonych konsultacjach
społecznych,
Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala:
§ 1.
1) Obniżenie o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych określonych w art. 6 ust.10
ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. nr 71, poz. 734 z późn. zm.).
2) W związku z obniżką, o której mowa w ust. 1 wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może
przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego
lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu jest
mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowic Śląskich.
§ 3.
Traci moc uchwała nr 314/2004 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie
obniżenia wskaźników procentowych przyznawanych dodatków mieszkaniowych.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Siemianowic Śląskich
Adam Cebula
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Uzasadnienie
Na podstawie przepisu art. 9a ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. nr 71 poz.
734 z późn. zm.), wypłata dodatków mieszkaniowych stanowi zadanie własne gminy. Treść art. 6 ust. 10 stanowi,
że „Wysokość dodatku mieszkaniowego, łącznie z ryczałtem, o którym mowa w ust.7 nie może przekraczać,
z zastrzeżeniem ust. 11, 70% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu
mieszkalnego lub 70% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeżeli powierzchnia tego lokalu
jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni.”
Zgodnie z regulacją prawną zawartą w treści art. 6 ust.11 w brzmieniu: „Rada gminy, w drodze uchwały, może
podwyższyć lub obniżyć nie więcej niż o 20 punktów procentowych wysokość wskaźników procentowych,
o których mowa w ust. 10”. Dotychczasowa wysokość dodatku mieszkaniowego określona uchwałą nr 314/2004
z dnia 25 marca 2004r. wynosi 60% wydatków mieszkaniowych.
Obniżenie o 20 punktów procentowych, w stosunku do wysokości ustawowej (70%) wysokości wskaźników
procentowych określonych w art. 6 ust. 10 ustawy spowoduje, że wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie
z ryczałtem nie przekroczy 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu
mieszkalnego lub 50% faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, jeśli powierzchnia tego lokalu
jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni. Zgodnie z definicją zawartą w treści art.5. pkt 1 ustawy
o dodatkach mieszkaniowych „Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku
mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny( dom jednorodzinny), zwana dalej „
normatywną powierzchnią”, w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć:
1) 35 m² - dla 1 osoby
2) 40m² - dla 2 osób
3) 45m² - dla 3 osób
4) 55m² - dla 4 osób
5) 65m² - dla 5 osób
6) 70m² - dla 6 osób , a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej
osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².”
Dodatek mieszkaniowy przysługuje na normatywną powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego w zależności od
ilości zamieszkiwanych osób, a także w sytuacji gdy powierzchnia normatywna jest przekroczona ale nie więcej
niż 30 % albo 50 % pod warunkiem, że udział pokoi i kuchni nie przekracza 60 % w powierzchni użytkowej.
Na podstawie w/w regulacji prawnych, proponuję obniżenie wysokości przyznawanych dodatków mieszkaniowych
o 20 procent zgodnie z projektem uchwały.
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