
SKORZYSTAJ Z DOPŁAT DO CZYNSZU  

NAJEMCY  BUDYNKU ul. WODNA 37, ul. SZARYCH SZEREGÓW 2 G, 
ul. KOŚCIELNA 6 

Jeśli chcesz skorzystać z dopłat do czynszu do  wynajmowanego przez Ciebie lokalu: 
 musisz mieć podpisaną umowę najmu lokalu, 
 średni miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego (w okresie podlegającym 

analizie)  
 do dnia15 sierpnia 2019 roku nie może przekraczać:  
o w przypadku gospodarstw jednoosobowych 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 
o w przypadku pozostałych gospodarstw domowych - 60 proc. przeciętnego 

wynagrodzenia, zwiększonego o dodatkowe 30 punktów procentowych na każdą 
kolejną osobę w gospodarstwie domowym,  

 od dnia 15 sierpnia 2019 roku nie może przekraczać:  
o w przypadku gospodarstw jednoosobowych 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, 
o w przypadku pozostałych gospodarstw domowych - 100 proc. przeciętnego 

wynagrodzenia, zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą 
kolejną osobę w gospodarstwie domowym,  

 a w dniu składania wniosku o dopłaty nie jesteś: 
o właścicielem ani współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu 

mieszkalnego, 
o osobą, której przysługuje - w całości lub w części - spółdzielcze własnościowe prawo 

do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny 
o właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia 

współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny. 
 
Dopłaty są stosowane przez 15 lat dla najemcy, nie dłużej niż 20 lat dla danego lokalu licząc 
od miesiąca, w którym zakończona została inwestycja mieszkaniowa.  
Prawo do dopłat podlega weryfikacji w okresach rocznych i będzie dokonywana przez Miasto 
Konin.  
Przed rozpoczęciem każdych kolejnych 12 miesięcy stosowania dopłat najemca będzie musiał 
złożyć do gminy oświadczenia o liczbie osób pozostających w gospodarstwie domowym, o 
dochodach wszystkich osób pozostających w gospodarstwie domowym, a także oświadczenie 
dotyczące własności do innych nieruchomości mieszkalnych. Dokumenty pozwolą gminie 
zweryfikować, czy dany najemca nadal spełnia warunki, aby nadal otrzymywać dopłaty.  
 
W URZĘDZIE MIEJSKIM w Wydziale Spraw Lokalowych przy ul. Wojska Polskiego 
2, pokój 114, 103 i 309,  każdy najemca uzyska pełne informacje o terminie składania 
wniosku o dopłatę oraz  pozostałych dokumentów o dopłatę do czynszu  lokalu jak 
również oraz pobierze stosowny wniosek  i pozostałe druki. Druki wniosków dostępne 
również na stronie internetowej Miasta Konina  
Inne informacje o dopłatach można uzyskać również na stronie internetowej: 
https://www.bgk.pl/osoby-fizyczne/mieszkanie-na-start/dla-najemcow/ 

Wzór druku wniosku o dopłaty do czynszu i innych niezbędnych dokumentów  
określa Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21.12.2018r. w sprawie 
wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania 
dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu (Dz.U. z 2018r. poz. 2521) 

 


