
Dopłaty do czynszu 
Komu przysługuje? 

O dopłatę do czynszu aktualnie mogą ubiegać się tylko 
najemcy 

mieszkań w Opolu, przy ulicy Dambonia 3A, ulicy 
Dambonia 3B oraz 

ulicy Dambonia 3C. 
Jakie warunki musisz spełnić ? 

• musisz być najemcą albo podnajemcą mieszkania przy 
ulicy 

Dambonia 3A, 3B lub 3C 

• musisz mieszkać w tym lokalu 

• nie możesz posiadać innego mieszkania bądź domu 

jednorodzinnego 

• średni miesięczny dochód Twojego gospodarstwa 
domowego nie 

może przekroczyć: 
- kwoty 6.346,15 zł jeśli mieszkasz sam 
- kwoty 8.884,61 zł jeśli mieszkasz z druga osobą 
Jeżeli razem z Tobą mieszka więcej osób, to za każdą 
osobę doliczymy 40% z kwoty 6.346,61 zł do kryterium 
dochodowego. 

Co musisz zrobić żeby otrzymać dopłaty? 

- złóż wniosek wraz z załącznikami w Miejskim Centrum 
Świadczeń w 

Opolu, ulica Ozimska 19 (siódme piętro) w Sali Obsługi 
Klienta 

- wnieś opłatę skarbową w wysokości 10 zł na konto 
Urzędu Miasta 

Opola o nr 03 1160 2202 0000 0002 1515 3249 i 
koniecznie pobierz potwierdzenie 

Dochód 

Konieczne jest podanie kwoty dochodów uzyskanych w 
odpowiednim roku kalendarzowym przez wszystkie osoby, 



z którymi prowadzisz 

gospodarstwo domowe. 

Dochodem są przychody opodatkowane oraz dochody 
nieopodatkowane wymienione w pouczeniu dołączonym 
do wniosku. 
Dochód zostanie pomniejszony o kwotę alimentów 
świadczonych na rzecz innych osób. 
Za który rok kalendarzowy wyliczyć dochód mojego 
gospodarstwa 

domowego? 

To zależy kiedy złożysz wniosek o dopłaty. 
• Jeśli złożysz wniosek do 31 lipca danego roku to 
wskazujesz 

dochód uzyskany dwa lata wcześniej 
• Jeśli złożysz dokumenty począwszy od 1 sierpnia 
danego roku to wskazujesz dochód z roku poprzedniego 

Na przykład: 
Składasz wniosek w czerwcu 2023 roku – wylicz dochód 
uzyskany w 2021 roku 
Zamierzasz złożyć wniosek we wrześniu 2023 roku – 
wylicz dochód uzyskany w 2022 roku 

 

Uwaga! 

Jeśli utraciłeś dochód w roku, za który wyliczamy dochód 
albo później, zaznacz to we wniosku – nie uwzględnimy 
go w końcowym wyliczeniu. 
Jeśli uzyskałeś dochód w trakcie roku, za który wyliczamy 
dochód lub później, zaznacz to we wniosku – dochód 
uzyskany uwzględnia się w końcowym wyliczeniu 

Na przykład: 
Wyliczasz dochód gospodarstwa uzyskany w 2021 roku, 
a: 
- uzyskałeś prawo do emerytury w październiku 2021 r. – 
potrzebna będzie wysokość dochodu miesięcznego, 
wyliczonego proporcjonalnie (czyli łączny dochód z 



emerytury uzyskany od października do grudnia 

2021 r. podzielony przez 3 miesiące); 

- podjąłeś pracę w styczniu 2023 roku – potrzebna będzie 
kwota dochodu za luty 2023 rok (to w przypadku gdy 
zamierzasz złożyć wniosek począwszy od stycznia 2023 
r.). 
Jakie dokumenty będą mi potrzebne do wyliczenia 
dochodu? 

Przygotuj wszystkie PITY za odpowiedni rok (na przykład 
PIT 11, PIT 

40A, PIT 36 i inne) albo poproś o zaświadczenie z 
właściwego Urzędu Skarbowego. 
 


