
    Załącznik Nr 2  

    do uchwały Nr XXIX/294/2005 

    Rady Miasta Pruszcz Gdański 

    z dnia  23 lutego 2005 r. 
 

 
 

Szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym. 

 

 

§ 1 

 

Do uiszczenia opłaty zobowiązane są osoby, którym przyznano na podstawie decyzji 

Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim prawo 

współposiadania Mieszkania Chronionego.  

§ 2 

 

1. Odpłatność za pobyt w Mieszkaniu Chronionym jest uzależniona od dochodu 

przypadającego na zobowiązanego i członków jego rodziny zgodnie z kryterium 

dochodowym określonym w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.            

o pomocy społecznej. 

2. Wysokość odpłatności stanowi procent od sumy: czynszu ustalonego na podstawie 

iloczynu stawki bazowej za 1 m2 powierzchni ustalonej zarządzeniem Burmistrza 

Pruszcza Gdańskiego dla Mieszkania Chronionego i powierzchni użytkowej tego 

mieszkania oraz rzeczywistych kosztów eksploatacyjnych lokalu za okres 12 miesięcy 

poprzedzających datę ich ustalenia wg poniższej tabeli: 

 

Tabela wysokości zwrotu wydatków za pobyt w Mieszkaniu Chronionym 

 

 

Dochód w rozumieniu art. 8ust. 

1 ustawy o pomocy społecznej 

% wysokości zwrotu wydatków 

– czynsz wraz z kosztami 

eksploatacji 

do 100% Nieodpłatnie 

101 – 150% 20% 

151 – 170% 50% 

171 – 200 % 80% 

powyżej 200% 100% 

 

 

3. Opłaty za czynsz ustalane są 1 raz do roku, do końca miesiąca stycznia. 

 

§ 3 

 

Osoby przebywające w Mieszkaniu Chronionym ponoszą dodatkowo koszty poboru energii 

elektrycznej według obowiązującej taryfy na podstawie wskazań licznika. 

 

 

 

 



§ 4 

 

Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody naliczane są w oparciu o koszty  faktycznie 

poniesione przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w danym okresie rozliczeniowym, 

proporcjonalnie do zajmowanej wyłącznie przez współposiadacza prawa do Mieszkania 

Chronionego powierzchni mieszkalnej. 

 

§ 5 

 

Opłaty wnoszone są do kasy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim 

do dnia 10-ego każdego miesiąca z góry. 

 

§ 6 

 

Traci moc zarządzenie Nr 32/3002 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 28 marca 2003 r. 

w sprawie szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w Mieszkaniu Chronionym. 

 

 

§ 7 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

 

 


