OBNIŻKA CZYNSZU Z TYTUŁU UZYSKIWANYCH DOCHODÓW
Zgodnie z uchwałą nr LIX/1535/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 14 grudnia 2017r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym zasobem miasta stołecznego
1
Warszawy na lata 2018-2022 czynsz może być obniżony z tytułu uzyskiwanych dochodów.

Sprawdź, czy możesz skorzystać z tej obniżki i złóż wniosek o obniżkę czynszu.
Pobierz formularz wniosku o udzielenie obniżki dochodowej oraz deklaracji o wysokości
dochodów z:
• Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Al. Krakowska 257,
• Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy Al. Krakowska 257,
• Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawyul. B. Chrobrego 7
lub ze strony www.um.warszawa.pl wchodząc w zakładkę e -WOM
↓

Przygotuj dokumenty potwierdzające uzyskane dochody z ostatnich
trzech miesięcy przed złożeniem wniosku
↓

Wypełnij wniosek o przyznanie obniżki dochodowej oraz
deklarację o wysokości osiąganych dochodów²
↓

Złóż wniosek i deklarację w:
• Wydziale Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy - Al. Krakowska 257,
• Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy - Al. Krakowska 257,
• Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ul. B. Chrobrego 7

1

Po uwzględnieniu strefy i obniżki ze względu na położenie i wyposażenie lokalu.

Obniżkę czynszu udziela się:
1. Obniżki czynszu udziela się na wniosek najemcy na okres 12 miesięcy, licząc od pierwszego dnia
miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. W przypadku, gdy niski dochód2 gospodarstwa
domowego utrzymuje się w granicach określonych w § 8 ust. 2, na wniosek najemcy, udziela się
obniżek czynszu na kolejne okresy dwunastomiesięczne.
2. Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji o wysokości dochodów, a także wysokości
czynszu lub opłat niezależnych, które nastąpiły w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania obniżki,
nie mają wpływu na wysokość kwoty przyznanej najemcy obniżki czynszu. Złożenie nowego wniosku
w trakcie obowiązywania obniżki, powoduje skrócenie okresu na jaki została przyznana obniżka.
3. Obniżki czynszu udziela się po przedstawieniu deklaracji o wysokości dochodów członków
gospodarstwa domowego. W zakresie wzoru składanej deklaracji stosuje się odpowiednio przepisy
o dodatkach mieszkaniowych.
4. W razie wątpliwości, co do wiarygodności danych zawartych w przedstawionej deklaracji można
żądać od wnioskodawcy dostarczenia zaświadczenia naczelnika właściwego miejscowo urzędu
skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez tę osobę oraz innych członków gospodarstwa
domowego.
Obniżki czynszu nie udziela się :
1. Najemcy, który nie złożył deklaracji o dochodach lub złożył deklarację niezgodną z prawdą3.
2. Najemcy, który nie dostarczył na żądanie zaświadczenia, o którym mowa § 9 ust. 4.
3.Najemcy, który w okresie krótszym niż 24 miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku
o obniżkę wynajął lokal o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 w drodze przetargu.
4. Najemcy lokalu socjalnego.
5.Najemcy, który zajmuje lokal o powierzchni większej niż uprawniająca do otrzymania dodatku
mieszkaniowego i nie wyraził zgody na zamianę lokalu z inicjatywy wynajmującego na lokal
spełniający warunki lokalu zamiennego o niższych kosztach utrzymania lub po wyrażeniu tej zgody
nie przyjął drugiej propozycji wskazanego przez wynajmującego lokalu,
6. Najemcy, który zalega z zapłatą należności za zajmowany lokal mieszkalny za okres co najmniej
3 miesięcy, chyba że zostanie z nim zawarta umowa określająca spłatę zaległości.
7.Najemcy lokalu będącego pracownią służącą twórcy do prowadzenia działalności w dziedzinie
kultury i sztuki.
8. Jeżeli kwota obniżki byłaby niższa niż 1% kwoty najniższej emerytury4 w dniu przyznania tej
obniżki.

Obniżka czynszu z tytułu uzyskiwanych dochodów nie wyklucza możliwości
ubiegania się o dodatek mieszkaniowy.
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Za dochód uważa się dochód w rozumieniu przepisów o dodatkach mieszkaniowych, tj. wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ic h uzyskania oraz po
odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka,
dodatku z tytułu urodzenia dziecka pomocy w zakresie dożywiania, dodatków pielęgnacyjnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku
mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających
świadczenia przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r.
3
W przypadku złożenia deklaracji niezgodnej z prawdą, najemca obowiązany jest zwrócić właścicielowi 200% kwoty nienależnie otrzymanego obniżenia
czynszu.
4
Kwotę najniższej emerytury corocznie ogłasza Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153,
poz. 1227 z późn. zm.) jako Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jest publikowana na stronie internetowej – www.zus.pl

Szczegółowe informacje o obniżkach czynszów znajdują się na stronie
www.um.warszawa.pl
Ponadto informacji o obniżkach czynszów udzielają również pracownicy Urzędu w:

internetowej

• Wydziale Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy - Al. Krakowska 257
tel. (+48) 22 443 43 72 i adresem e-mail: wzlwlo@um.warszawa.pl
• Wydziale Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy - Al. Krakowska 257
tel. (+48) 22 443 44 44 i adresem e-mail: womwlo@um.warszawa.pl
oraz w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
ul. B. Chrobrego 7 tel. (+48) 22 863 55 24 i (+48) 22 863 84 49
i adresem e-mail: zgnwlochy.kancelaria@wp.pl

