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Definicja dochodu: 
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Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich 
uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne 

i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach 
o systemie ubezpieczeń społecznych, 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 się dziecka,  

dodatku z tytułu urodzenia dziecka,  

pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków 
okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń 
pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,  

dodatku mieszkaniowego,  

dodatku energetycznego,  

zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze 
pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób 
pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek 
przedemerytalny w 2007 r., 

świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa 
w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji 
antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów 
politycznych (Dz. U. poz. 693 i 1220),  

świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia  
11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  
(Dz. U. poz. 195), 

dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.). 

Podstawa prawna:  

- art. 3 pkt 3 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. 
poz. 966)  

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 

- Ustawa z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 2071 z późn.zm.) 

- Uchwała Nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zasad 
wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta 
Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw 
Budownictwa Społecznego, (Dz. Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2013r. poz. 3479 
z późn. zm.)  

I. LOKALE SOCJALNE, MIESZKALNE, TBS - ZESTAWIENIE WG DOCHODU 

Lokale socjalne, mieszkalne dla osób o niskich dochodach, TBS 



 

Tabela przedstawiająca maksymalny średni miesięczny dochód z okresu 
kolejnych 3-ch miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku 

i w  dniu wydania oferty najmu lokalu mieszkalnego, przypadający 
na jednego członka gospodarstwa domowego: 

MAKSYMALNY 

ŚREDNI DOCHÓD 

mieszkanie 
socjalne 

(str. 6) 

mieszkanie 
dla osób 
o niskich 

dochodach 
 

(str. 9) 

TBS 

(str. 12) 

mieszkanie 
dla osób 

w szczególnej 
sytuacji1 o niskich 

dochodach 

(str. 10) 

gospodarstwo 

jednoosobowe 
1.000,00 zł/os 1.500,00 zł/os 

6.008,62 zł/os 

(min 2.503,59 zł/os)  
2.503,59 zł/os 

gospodarstwo 

dwuosobowe 
750,00 zł/os 1.000,00 zł/os  

4.506,46 zł/os 

(min 1.540,67 zł/os)  
1.540,67 zł/os 

gospodarstwo 

trzyosobowe 
750,00 zł/os  1.000,00 zł/os 

3.671,93 zł/os 

(min 1.219,70 zł/os)  
1.219,70 zł/os 

gospodarstwo 

czteroosobowe 
750,00 zł/os 1.000,00 zł/os 

3.254,67 zł/os 

(min 1.107,36 zł/os)  
1.107,36 zł/os 

gospodarstwo 

pięcioosobowe 
750,00 zł/os 1.000,00 zł/os 

3.004,31 zł/os 

(min 1.039,95 zł/os)  
1.039,95 zł/os 

gospodarstwo 

sześcioosobowe 
750,00 zł/os 1.000,00 zł/os 

2.837,40 zł/os 

(min 1.027,11 zł/os)  
1.027,11 zł/os 

gospodarstwo 

siedmioosobowe 
750,00 zł/os 1.000,00 zł/os 

2.718,18 zł/os 

(min 1.017,94 zł/os)  
1.017,94 zł/os 

 Tabela - zestawienie według dochodu 
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1 wg Uchwały Nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 r. 
z późn. zm.  

   osoby w szczególnej sytuacji stanowią:  

usamodzielniani wychowankowie - osoby opuszczające, po osiągnięciu 
pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę 
opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-
terapeutyczną, oraz osoby których pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej 
ustał na skutek śmierci osób tworzących rodzinę zastępczą lub osoby 
prowadzącej rodzinny dom dziecka, w okresie 6 miesięcy przed 
osiągnięciem przez osobę usamodzielnianą pełnoletności 

osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności 

osoby będące ofiarami przemocy domowej 

Podane kwoty dla mieszkań socjalnych i o niskich dochodach 
obowiązują do końca lutego 2018 roku, natomiast dla  
osób w szczególnej sytuacji i TBS do 16 listopada 2017 roku. 

Lokale socjalne, mieszkalne dla osób o niskich dochodach, TBS 



 

II. LOKALE SOCJALNE 

Dla kogo: 

Lokale socjalne wynajmowane są osobom (gospodarstwom domowym)
pozostającym w niedostatku i zamieszkującym z zamiarem stałego 
pobytu na terenie Miasta Gdańska, w pierwszej kolejności dla2: 

osób (gospodarstw domowych), którym sąd w wyroku orzekającym 

o przymusowym opróżnieniu lokalu przyznał prawo do takiego lokalu, 

osób (gospodarstw domowych) niemających zaspokojonych potrzeb 
mieszkaniowych i znajdujących się w niedostatku, w tym osób, którym 

została wypowiedziana umowa najmu, jeżeli osobom tym 
lub osobom wspólnie zamieszkującym w lokalu 
nie przysługuje tytuł prawny do innego lokalu lub domu mieszkalnego, 

osób używających lokal bez tytułu prawnego, o których mowa w § 27 i 
28 Uchwały, w tym te osoby, które pozostały w lokalu opuszczonym 
przez najemcę, lub w lokalu, w najem którego nie wstąpiły po śmierci 

najemcy, oraz które utraciły prawo na skutek zaległości w opłatach 
związanych z używaniem lokalu, 

osób, rekomendowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej w tej 
formie po zakończeniu udziału w programach społecznych, 

realizowanych na zlecenia Miasta Gdańska, 

ofiar przemocy domowej, na podstawie rekomendacji MOPR. 

Jaki trzeba mieć dochód, by otrzymać lokal socjalny? 
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2 § 4 ust. 1 i 2 Uchwały Nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 r., z późn. zm. 
3 patrz str. 4 broszury 

Podane kwoty obowiązują do końca lutego 2018 roku. 

Tabela przedstawiająca maksymalny średni miesięczny dochód z okresu 
kolejnych 3-ch miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku, 

przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego, w dniu 
wydania oferty najmu lokalu mieszkalnego: 

 MAKSYMALNY ŚREDNI MIESIĘCZNY DOCHÓD3 
z okresu kolejnych 3-ch miesięcy, przypadający na jednego członka w:  

gospodarstwie jednoosobowym 

1.000,00 zł/os 
do kwoty 100% najniższej emerytury 

ogłaszanej przez Prezesa ZUS 

gospodarstwie wieloosobowym 

750,00 zł/os 
do kwoty 75% najniższej emerytury 

ogłaszanej przez Prezesa ZUS 

Lokale socjalne 



 

Jak ubiegać się o lokal socjalny: 

Osoby chcące ubiegać się o udzielenie pomocy mieszkaniowej 

z zasobu Gminy Miasta Gdańska powinny złożyć w Wydziale Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku wniosek* o wynajem lokalu 
socjalnego. 

Druk wniosku*, druk zaświadczenia o dochodach oraz wykaz potrzebnych 
dokumentów znajduje się na stronie: 

*http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Wynajem-lokalu-mieszkalnego-lub-

socjalnego,a,44370  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, ostateczna weryfikacja 
wniosków złożonych w danym roku nastąpi do końca I kwartału roku 
następnego.  
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Lokale socjalne 

Wymagane dokumenty: 

wypełniony i poświadczony przez zarządcę budynku druk wniosku* 

- w przypadku małżonków i osób będących w konkubinacie 
mających osobne miejsca pobytu stałego, osoby te składają jeden 
wspólny wniosek* (punkt IV wypełnia zarządca z miejsca 
zameldowania wnioskodawcy, natomiast punkt VI wypełnia 
zarządca z miejsca zameldowania współmałżonka/konkubenta/
konkubiny wnioskodawcy),  

- w przypadku braku zameldowania, wniosek* wypełnia się 
z ostatniego miejsca zameldowania, 

oświadczenie o adresie zamieszkania wraz z informacją czy zawarta 
jest umowa najmu lokalu (kserokopie umowy najmu należy dołączyć 
do wniosku*), w przypadku posiadania innego miejsca zamieszkiwania 
(niż zameldowanie), 

zaświadczenie o dochodach za okres 3 miesięcy poprzedzających 
datę złożenia wniosku* (średnia brutto z wyszczególnieniem odliczeń 
tj. składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ubezpieczenie 
chorobowe, kosztów uzyskania), 

dokumenty potwierdzające uzyskiwanie innego dochodu  
(np. kopia wyroku sądu o przyznaniu alimentów, aktualne decyzje 
o przyznaniu zasiłków z pomocy społecznej, renty, emerytury), 

w przypadku braku zameldowania w Gdańsku – oprócz wypełnienia 
punktu IV wniosku* z ostatniego miejsca zameldowania – należy złożyć 
dokumenty potwierdzające faktyczne zamieszkiwanie na terenie Miasta 
Gdańska oraz kopię dowodu osobistego, 

ofiary przemocy domowej załączają rekomendację MOPR. 

http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Wynajem-lokalu-mieszkalnego-lub-socjalnego,a,44370
http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Wynajem-lokalu-mieszkalnego-lub-socjalnego,a,44370


 

Gdzie złożyć wniosek: 

Wypełnione, kompletne wnioski* można złożyć w dowolnym 

Zespole Obsługi Mieszkańców: 

Nr 1 przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku 

Nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku 
Nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku 
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Lokale socjalne 

Przedłużenie umowy najmu a przekroczenie dochodu: 

Jeżeli dochody gospodarstwa domowego najemcy lokalu socjalnego 

wzrosły ponad wysokość maksymalnego dochodu wymaganego dla lokali 
socjalnych (patrz tab. str. 5), a także jeżeli należności z tytułu najmu 

lokalu regulowane były na bieżąco i nie wszczęto wobec najemcy 
postępowania sądowego o zapłatę lub o opróżnienie lokalu, Prezydent 
Miasta Gdańska może zaproponować najemcy lokalu socjalnego: 

zawarcie umowy najmu innego lokalu na czas nieoznaczony w ramach 

wielopłaszczyznowego systemu zamiany lokali, lub zawarcie umowy 
najmu na czas nieoznaczony dotychczas zajmowanego lokalu, jeżeli 
lokal ten nie kwalifikuje się jako lokal socjalny w przypadku, gdy 

dochód gospodarstwa domowego najemcy nie przekroczy dochodu dla 
osób w szczególnej sytuacji (patrz str. 10), 

uzyskanie pomocy w wynajęciu mieszkania, stanowiącego własność 
TBS, poprzez wskazanie tego najemcy do zawarcia umowy najmu 

z TBS, w przypadku, gdy dochody jego gospodarstwa domowego 
spełniają kryteria określone dla mieszkań z zasobów TBS (patrz str. 12). 

Nieprzyjęcie propozycji, jak również nieosiągnięcie porozumienia 
co do warunków i terminu rozwiązania umowy najmu, stanowi podstawę 

wystąpienia przez Prezydenta Miasta Gdańska do sądu o rozwiązanie 
umowy najmu i nakazanie przez sąd opróżnienia lokalu. 

Szczegółowych informacji udziela: 

Referat Lokalowy 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

ul. Partyzantów 74 B, Gdańsk 

numery telefonów :  58 524-11-75 

58 524-11-76 

    58 524-11-77 



 

III. LOKALE MIESZKALNE DLA OSÓB O NISKICH DOCHODACH 

Dla kogo: 

Osoby  (gospodarstwa domowe) o „niskich dochodach” spełniające łącznie 
wszystkie wymienione poniżej warunki:  

zamieszkują z zamiarem stałego pobytu na terenie Miasta Gdańska, 

pozostają w trudnej sytuacji życiowej,  

nie posiadają wraz z innymi osobami zgłoszonymi do wspólnego 
zamieszkiwania prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego 
do jakiejkolwiek nieruchomości,  

nie posiadają tytułu prawnego na czas nieoznaczony do innego lokalu 
lub domu mieszkalnego, 

zamieszkują dotychczas w lokalu, gdzie powierzchnia pokoi 
nie przekracza 5 m² na jedną osobę uprawnioną do zamieszkiwania4,  

w czasie ostatnich 5 lat nie zbyły lub nie przekazały innym osobom: 
a) prawa własności lub współwłasności lokalu lub budynku 

mieszkalnego, 
b) spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, 
c) prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, 
d) prawa najmu lokalu mieszkalnego, 
e) innej nieruchomości, 

w czasie ostatnich pięciu lat nie dokonały dobrowolnie zmiany 
warunków mieszkaniowych na gorsze, wynajmując lokal o stanie 
technicznym lub powierzchni mieszkaniowej umożliwiającej ubieganie 
się o udzielenie pomocy mieszkaniowej przez Miasto Gdańsk,  

średni miesięczny dochód z okresu kolejnych 3-ch miesięcy 
poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie lokalu 
mieszkalnego, w dniu wydania oferty najmu lokalu mieszkalnego 
nie przekracza : 

9 

4 nie dotyczy usamodzielnianych wychowanków i osób niepełnosprawnych 
5 patrz str. 4 broszury 

MAKSYMALNY ŚREDNI MIESIĘCZNY DOCHÓD5 
z okresu kolejnych 3-ch miesięcy, przypadający na jednego członka w:  

gospodarstwie jednoosobowym 

1.500,00 zł/os 
do kwoty 150% najniższej emerytury 

ogłaszanej przez Prezesa ZUS 

gospodarstwie wieloosobowym 

750,00 zł/os 
do kwoty 100% najniższej emerytury 

ogłaszanej przez Prezesa ZUS 

Podane kwoty obowiązują do końca lutego 2018 roku. 

Lokale mieszkalne dla osób o niskich dochodach 



 

Jak ubiegać się o lokal mieszkalny: 

Druk wniosku*, druk zaświadczenia o dochodach oraz wykaz potrzebnych 
dokumentów znajduje się na stronie: 

* http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Wynajem-lokalu-mieszkalnego-lub-

socjalnego,a,44370  

6 patrz str. 5 broszury  10 

Maksymalny dochód dla grup uprzywilejowanych: 

MAKSYMALNY DOCHÓD DLA OSÓB W SZCZEGÓLNEJ SYTUACJI6 

dla całego gospodarstwa domowego 

jednoosobowe gospodarstwo domowe 

2.503,59 zł 
65% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 

w gospodarce narodowej w woj. pomorskim  

dwuosobowe gospodarstwo domowe 

3.081,34 zł 
80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 

w gospodarce narodowej w woj. pomorskim   

trzyosobowe gospodarstwo domowe 

3.659,10 zł 
95% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 

w gospodarce narodowej w woj. pomorskim   

czteroosobowe gospodarstwo domowe 

4.429,44 zł 
115% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 

w gospodarce narodowej w woj. pomorskim  

pięcioosobowe gospodarstwo domowe 

5.199,77 zł 
135% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 

w gospodarce narodowej w woj. pomorskim   

sześcioosobowe gospodarstwo domowe 

6.162,69 zł 
160% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 

w gospodarce narodowej w woj. pomorskim  

siedmioosobowe gospodarstwo domowe 

7.125,61 zł 
185% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 

w gospodarce narodowej w woj. pomorskim  

dla każdej następnej osoby w gospodarstwie domowym 

 o dalsze 25%  

Podane kwoty obowiązują do 16 listopada 2017 roku. 

Lokale mieszkalne dla osób o niskich dochodach 

http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Wynajem-lokalu-mieszkalnego-lub-socjalnego,a,44370
http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Wynajem-lokalu-mieszkalnego-lub-socjalnego,a,44370


 

Wymagane dokumenty: 

druk wniosku* wypełniony i poświadczony przez zarządcę budynku: 

-   w przypadku małżonków i osób będących w konkubinacie mających 
osobne miejsca pobytu stałego, osoby te składają jeden wspólny 
wniosek* (punkt IV wypełnia zarządca z miejsca zameldowania 

wnioskodawcy, natomiast punkt VI wypełnia zarządca z miejsca 
zameldowania współmałżonka/konkubenta/konkubiny wnioskodawcy),  

- w przypadku braku zameldowania, wniosek* wypełnia się  

z ostatniego miejsca zameldowania, 

oświadczenie o adresie zamieszkania w przypadku posiadania innego 
miejsca zamieszkiwania (niż zameldowanie) – wraz 

z informacją czy zawarta jest umowa najmu lokalu (kserokopie 
umowy najmu należy dołączyć do wniosku*), 

zaświadczenie o dochodach za okres 3 miesięcy poprzedzających 

datę złożenia wniosku* (średnia brutto z wyszczególnieniem odliczeń 
tj. składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i ubezpieczenie 
chorobowe, kosztów uzyskania), 

dokumenty potwierdzające uzyskiwanie innego dochodu  
(np. kopia wyroku sądu o przyznaniu alimentów, aktualne decyzje 
o przyznaniu zasiłków z pomocy społecznej, renty, emerytury), 

w przypadku braku zameldowania w Gdańsku – oprócz wypełnienia 
punktu IV wniosku* z ostatniego miejsca zameldowania – należy złożyć 
dokumenty potwierdzające faktyczne zamieszkiwanie na terenie 

Miasta Gdańska oraz kopię dowodu osobistego, 

ofiary przemocy domowej załączają rekomendację MOPR. 

Gdzie złożyć wniosek: 

Wypełnione, kompletne wnioski można złożyć w dowolnym 

Zespole Obsługi Mieszkańców: 

Nr 1 przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku 

Nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku 

Nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku 

Szczegółowych informacji udziela: 

Referat Lokalowy 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

ul. Partyzantów 74 B, Gdańsk 

numery telefonów :  58 524-11-71 

58 524-11-75 

    58 524-11-77 11 

Lokale mieszkalne dla osób o niskich dochodach 



 

IV. LOKALE MIESZKALNE Z ZASOBU  

TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO 
 

Dla kogo:  

osób (gospodarstw domowych) mieszkających na terenie Miasta 
Gdańska z zamiarem stałego pobytu lub pracujących na terenie 
Miasta Gdańska, 

osób (gospodarstw domowych), które w dniu złożenia wniosku oraz 
objęcia lokalu, nie posiadają wraz z osobami zgłoszonymi 
do wspólnego zamieszkania, tytułu prawnego do innego lokalu 
mieszkalnego w tej samej miejscowości, 

osób (gospodarstw domowych), których minimalny dochód7 
gospodarstwa domowego w dniu złożenia wniosku i w dniu zawarcia 
umowy najmu wynosi: 

12 
7 patrz str. 4 broszury 

MINIMALNY DOCHÓD CAŁEGO GOSPODARSTWA 

% ostatnio ogłoszonego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 
w gospodarce narodowej w województwie pomorskim, nie przekracza: 

jednoosobowe gospodarstwo domowe 

2.503,59 zł 65% w jednoosobowym gospodarstwie domowym 

dwuosobowe gospodarstwo domowe 

3.081,34 zł 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym 

trzyosobowe gospodarstwo domowe 

3.659,10 zł 95% w trzyosobowym gospodarstwie domowym 

czteroosobowe gospodarstwo domowe 

4.429,44 zł 115% w czteroosobowym gospodarstwie domowym 

pięcioosobowe gospodarstwo domowe 

5.199,77 zł 135% w pięcioosobowym gospodarstwie domowym 

sześcioosobowe gospodarstwo domowe 

6.162,69 zł 160% w sześcioosobowym gospodarstwie domowym 

siedmioosobowe gospodarstwo domowe 

7.125,61 zł 185% w siedmioosobowym gospodarstwie domowym 

dla każdej następnej osoby w gospodarstwie domowym 

 o dalsze 25%  

Lokale mieszkalne z zasobu TBS  

Podane kwoty obowiązują do 16 listopada 2017 roku. 



 

MAKSYMALNY DOCHÓD CAŁEGO GOSPODARSTWA 

dla lokali z partycypacją  

iloczyn współczynnika 1,3 i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 
w gospodarce narodowej w województwie pomorskim, nie przekracza: 

6.008,62 zł   120% w jednoosobowym gospodarstwie domowym 

9.012,92 zł   180% w dwuosobowym gospodarstwie domowym 

11.015,80 zł   220% w trzyosobowym gospodarstwie domowym 

13.018,67 zł   260% w czteroosobowym gospodarstwie domowym 

15.021,54 zł  300% w pięcioosobowym gospodarstwie domowym 

17.024,41 zł  340% w sześcioosobowym gospodarstwie domowym 

19.027,30 zł  380% w siedmioosobowym gospodarstwie domowym 

 
o dalsze 40% na każdą kolejną osobę 
w gospodarstwie domowym  

dla lokali bez partycypacji 

iloczyn współczynnika 1,2 i przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto 
w gospodarce narodowej w województwie pomorskim, nie przekracza: 

3.697,62 zł   80% w jednoosobowym gospodarstwie domowym 

5.546,42 zł   120% w dwuosobowym gospodarstwie domowym 

7.626,33 zł   165% w trzyosobowym gospodarstwie domowym 

9.244,04 zł   200% w czteroosobowym gospodarstwie domowym 

11.092,85 zł  240% w pięcioosobowym gospodarstwie domowym 

12.941,66 zł  280% w sześcioosobowym gospodarstwie domowym 

14,790,46 zł  320% w siedmioosobowym gospodarstwie domowym 

 
o dalsze 40% na każdą kolejną osobę 
w gospodarstwie domowym 

  Osób, których w dniu złożenia wniosku oraz w dniu zawarcia umowy   

     maksymalny dochód gospodarstwa domowego  najmu wynosi: 

Podane kwoty obowiązują do 16 listopada 2017 roku. 

Lokale mieszkalne z zasobu TBS  
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Partycypacja w kosztach budowy i kaucja: 

Warunkiem zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobów TBS jest: 

dokonanie wpłaty kaucji w wysokości rocznego czynszu,  

wniesienie partycypacji w kosztach budowy, w wysokości nie wyższej 

niż 30% wartości nakładów inwestycyjnych na realizację budowy lokalu 

mieszkalnego, obliczonych po rozliczeniu końcowym danej inwestycji. 

 
Dla kogo tryb szczególny— lokal bez partycypacji z kaucją: 

osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

osób posiadających na utrzymaniu i zamieszkujące we wspólnym 

gospodarstwie domowym dzieci, które wymagają stałej opieki 

zdrowotnej, w szczególności ze względu na całkowitą dysfunkcję 

kończyn górnych lub dolnych, niedowład, porażenie, znaczne lub 
głębokie upośledzenie umysłowe, inne choroby upośledzające 

w bardzo poważnym stopniu sprawność organizmu, 

wychowanków, opuszczających w wyniku uzyskania pełnoletności domy 
dziecka i inne placówki opiekuńczo-wychowawcze 

o uprawnieniach domu dziecka oraz opuszczającym rodziny zastępcze, 
o ile nie posiadają wraz z innymi osobami zgłoszonymi do wspólnego 
zamieszkiwania tytułu prawnego do innego lokalu lub domu 

mieszkalnego, 

osób rekomendowanych do usamodzielnienia przez jednostkę 
organizacyjną pomocy społecznej po zakończeniu programu 

realizowanego w ramach przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,  

ofiar przemocy domowej, 

najemców lokali wchodzących do zasobu TBS, którzy złożyli wniosek  
o zamianę lokalu w ramach tego zasobu (o ile najem nie został 

nawiązany z tymi najemcami z obowiązkiem wpłaty kwoty 

partycypacji), 

osób umieszczonych na wykazach osób oczekujących na wynajęcie 

lokalu zamiennego tj. pozbawionych mieszkań w wyniku klęski 

żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego zdarzenia losowego, 
zamieszkujących w budynkach przeznaczonych do rozbiórki ze względu 

na katastrofalny stan techniczny, nieopłacalność remontu, inwestycje, 

zamieszkujących w budynkach użyteczności publicznej, 

najemców lokali komunalnych, zainteresowanych wymianą, którzy 
pozostawią do dyspozycji Gminy zajmowany lokal, 

osób zamieszkujących w zasobach innych podmiotów, pozbawionych 

mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru lub innego 
zdarzenia losowego. 
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Lokale mieszkalne z zasobu TBS  



 

Lokale mieszkalne z zasobu TBS  

Jak ubiegać się o lokal z zasobów TBS: 

Druk wniosku*, druk zaświadczenia o dochodach oraz wykaz potrzebnych 
dokumentów znajduje się na stronie: 

* http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Wynajem-lokalu-mieszkalnego-

stanowiacego-wlasnosc-Towarzystwa-Budownictwa-Spolecznego,a,44372 

Gdzie złożyć wniosek: 

Wypełnione, kompletne wnioski* można złożyć w dowolnym 

Zespole Obsługi Mieszkańców: 

Nr 1 przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku 

Nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku 

Nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku 

Szczegółowych informacji udziela: 

Referat Lokalowy 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

ul. Partyzantów 74 B, Gdańsk 

numery telefonów:  58 524-11-75 

58 524-11-79 
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Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława" Sp. z o.o. 

ul. Królikarnia 13, 80-744 Gdańsk 

numery telefonów:     58 320 -37- 48      

 
Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

ul. Wilanowska 2 a, 80-809 Gdańsk  

numer telefonów:       58 717-88- 01 

http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Wynajem-lokalu-mieszkalnego-stanowiacego-wlasnosc-Towarzystwa-Budownictwa-Spolecznego,a,44372
http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Wynajem-lokalu-mieszkalnego-stanowiacego-wlasnosc-Towarzystwa-Budownictwa-Spolecznego,a,44372


 

Co dzieje się po złożeniu wniosku :  

w przypadku złożenia niekompletnego wniosku wyznacza się 21-dniowy 

termin na jego uzupełnienie. Niedotrzymanie wskazanego terminu 
powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia i utratę praw do 
zaliczenia okresu oczekiwania na udzielenie pomocy mieszkaniowej 

przez Miasto chyba, że wnioskodawca powiadomi Prezydenta Miasta 
Gdańska o uzupełnieniu dokumentów w późniejszym terminie, nie 
dłuższym niż 30 dni od dnia powiadomienia, 

ostateczna weryfikacja wniosków złożonych w danym roku nastąpi 
do końca I kwartału roku następnego, 

o sposobie rozpatrzenia wniosku wnioskodawcy informowani są 

pisemnie, 

na podstawie wniosków złożonych w danym roku kalendarzowym 
sporządzane są wykazy osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu 

z mieszkaniowego zasobu Gminy na rok przyszły i lata następne,  

wykazy są sporządzane do dnia 31 marca następnego roku, odrębnie dla 
każdej grupy lokali, z uwzględnieniem kolejności złożenia wniosku przez 

poszczególne osoby. 

Realizacja wykazów z mieszkaniowego zasobu Gminy: 

wnioski są realizowane według kolejności umieszczenia na wykazie osób 

spełniających przesłanki umożliwiające zawarcie z nimi umowy najmu, 
z uwzględnieniem priorytetów dotyczących  wychowanków pieczy 
zastępczej i osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, 

osoby umieszczone na wykazie otrzymują kolejno propozycje zapoznania 
się z położeniem i stanem technicznym wolnego lokalu, 

w tym również lokalu, który wymaga remontu, 

trzykrotna odmowa przyjęcia propozycji wynajęcia kolejnych lokali 

nadających się do zamieszkania może spowodować skreślenie danej 
osoby z wykazu, 

w przypadku przyjęcia propozycji wynajęcia określonego lokalu osobie 
ubiegającej się o zawarcie umowy najmu lokalu przedkłada się ofertę 
zawarcia umowy wskazującej lokal mieszkalny będący przedmiotem 

przyszłej umowy, podstawę prawną ustalenia wysokości stawki bazowej 
czynszu za najem 1 m2 lokalu oraz termin nie dłuższy niż 7 dni, 
w którym osoba ubiegająca się o wynajęcie lokalu powinna wyrazić 

zgodę na podpisanie umowy o proponowanej treści lub odmówić jej 
podpisania.  
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V. ZASADY ROZPATRYWANIA I WERYFIKACJI WNIOSKÓW DLA LOKALI 

SOCJALNYCH, MIESZKALNYCH DLA OSÓB O NISKICH DOCHODACH I TBS 

Zasady rozpatrywania i weryfikacji wniosków 



 

Jeśli zaproponowane mieszkanie wymaga remontu: 

Osoby, którym przedłożono propozycję lokalu wymagającego remontu 
mogą wedle własnego wyboru: 

zażądać wykonania remontu przez GZNK, 

zawrzeć porozumienie z GZNK w sprawie wspólnego 
wykonania remontu,  

zadeklarować wykonanie remontu we własnym zakresie 
i na własny koszt. 

Osoby deklarujące wykonanie remontu lokalu we własnym zakresie 
i na własny koszt, w okresie wykonywania remontu, nie dłuższym jednak 
niż 6 miesięcy licząc od daty przyjęcia oferty są zwolnione z ponoszenia 
opłat z tytułu należnego czynszu najmu, a jedynie zobowiązane są 
do regulowania naliczonych w umowie opłat niezależnych 
od wynajmującego, związanych z korzystaniem z lokalu.  

Weryfikacja wykazów:  

wykazy osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej 
podlegają stałej weryfikacji w ciągu roku kalendarzowego. 
Weryfikacja ta polega na aktualizacji informacji mających wpływ na 
udzielenie przez Miasto Gdańsk pomocy mieszkaniowej osobom 
umieszczonym na wykazie, 

należy pamiętać, że wnioskodawca ma obowiązek informowania 
o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na udzielenie przez 
Gminę pomocy mieszkaniowej, w tym o zmianie wysokości dochodów 
i o zmianie warunków mieszkaniowych, 

skreśla się z wykazów osoby, które nie przedłożyły w wyznaczonym 
terminie dokumentów umożliwiających aktualizację wniosku oraz 
osoby, które przestały spełniać przesłanki umożliwiające udzielenie 
im pomocy mieszkaniowej przez Miasto Gdańsk, 

jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji okaże się, że osoba 
umieszczona na jednym z wykazów, przestała spełniać przesłanki 
umożliwiające zawarcie umowy najmu określonego rodzaju lokalu, 
ale jednocześnie spełnia przesłanki umożliwiające zawarcie umowy 
najmu innego rodzaju lokalu, to osoba ta, po wcześniejszym 
wyrażeniu przez nią na to zgody, jest umieszczana na tym wykazie, 
który odpowiada spełnianym przez nią przesłankom, 

umieszczenie w nowym wykazie następuje na pozycji odpowiadającej 
dacie złożenia i zakwalifikowania pierwszego wniosku tej osoby 
o udzielenie pomocy mieszkaniowej, 

niewyrażenie zgody na umieszczenie w nowym wykazie powoduje 
skreślenie jej z wykazu. 
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Zasady rozpatrywania i weryfikacji wniosków 
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VI. LOKAL ZAMIENNY   

Dla kogo: 

Dla najemców, którzy: 

pozbawieni są mieszkań w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy, pożaru 
lub innego zdarzenia losowego, 

zamieszkują w budynkach przeznaczonych do rozbiórki ze względu na 
katastrofalny stan techniczny, 

zamieszkują w budynkach przeznaczonych do rozbiórki ze względu na 
nieopłacalność remontu, 

zamieszkują w budynkach przeznaczonych do rozbiórki ze względu na 
inwestycje, 

zamieszkują w budynkach użyteczności publicznej lub wymagających 
opróżnienia przez mieszkańców ze względu na przeznaczenie na cele 
użyteczności publicznej, 

zamieszkują w pomieszczeniach nie nadających się do zamieszkania 
ze względu na położenie, wyposażenie lub stan techniczny, 

pozostawią do dyspozycji gminy dotychczas zajmowany lokal oraz 
nie posiadają zaległości z tytułu opłat za używanie lokalu, chyba że 
spłacają je w regularnych ratach za zgodą wynajmującego, 

zamieszkują w budynkach przeznaczonych do remontu lub modernizacji, 

zamieszkują w budynkach położonych na terenach, które  
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nie są 
przeznaczone na cele mieszkalne. 

Zasady wynajmu lokali zamiennych: 

Lokale zamienne wynajmowane są osobom, bez względu na wysokość 
dochodu ich gospodarstwa domowego. 

Gdzie złożyć wniosek: 

Wypełnione, kompletne wnioski* do pobrania na stronie: 

*http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Wynajem-lokalu-mieszkalnego-lub-
socjalnego,a,44370 

można złożyć w dowolnym Zespole Obsługi Mieszkańców: 

Nr 1 przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku 

Nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku 
Nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku 

Szczegółowych informacji udziela: 

Referat Lokalowy 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

ul. Partyzantów 74 B, Gdańsk 

numery telefonów :  58 524-11-71 

58 524-11-75 

Lokal zamienny 



 

Wymiana lokalu 

VII. WYMIANA LOKALU  

Dla kogo: 

Dla najemców, którzy pozostawią do dyspozycji gminy dotychczas 
zajmowany lokal oraz nie posiadają zaległości z tytułu opat za używanie 
lokalu, chyba że spłacają je w regularnych ratach za zgodą 
wynajmującego. 

Wymagane dokumenty: 

wniosek* wypełniony i potwierdzony przez zarządcę budynku, pobrany 
ze strony: 

zaświadczenie od zarządcy lokalu stwierdzające brak zaległości 
czynszowych, 

kopia tytułu prawnego do lokalu  - oryginał do wglądu, 

arkusz inwentaryzacyjny lokalu sporządzony przez zarządcę budynku, 

zaświadczenie od zarządcy budynku o stanie technicznym zajmowanego 
lokalu, 

dowody osobiste osób zameldowanych w lokalu do wglądu,  

dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku o wymianę lokalu. 

Gdzie złożyć wniosek: 

Wypełnione, kompletne wnioski* można złożyć w dowolnym 
Zespole Obsługi Mieszkańców: 

Nr 1 przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku 
Nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku 
Nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku 

Co dzieje się po złożeniu wniosku:  

Po przeprowadzonym postępowaniu wyjaśniającym kwalifikuje się osoby 
do przydziału lokalu. W przypadku niezakwalifikowania do przydziału 
lokalu, wnioskodawca otrzymuje pisemną odmowę z uzasadnieniem. 
Wynajem lokalu mieszkalnego z zasobów TBS następuje po umieszczeniu 
na wykazie osób zakwalifikowanych do wynajmu takiego lokalu.  

Szczegółowych informacji udziela: 

Referat Lokalowy 
Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

ul. Partyzantów 74 B, Gdańsk 

numery telefonów :  58 524-11-75 

58 524-11-80 19 

* http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Wymiana-lokalu-mieszkalnego-
komunalnego-na-inny-lokal-komunalny-lub-na-lokal-z-zasobow-
Towarzystwa-Budownictwa-Spolecznego-w-zamian-za-pozostawienie-
dotychczas-zajmowanego-lokalu-do-dyspozycji-gminy,a,44369 



 

8 §32-§34 Uchwały Nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 roku, z późn. zm. 
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VIII. ZAMIANA MIESZKAŃ8 

Dla kogo: 

najemców lokali mieszkalnych, wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska, 

najemców lokali mieszkalnych niewchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska, z wyłączeniem najemców 
lokali stanowiących własność osób fizycznych, 

właścicieli lokali mieszkalnych, 

osób, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo 
do lokalu mieszkalnego. 

Zasady dokonywania zamiany: 

zamiany mieszkań odbywają się w ramach wielopłaszczyznowego 
systemu zamiany lokali, 

wielopłaszczyznowy system zamiany lokali stosuje się, gdy 
co najmniej jeden z zamienianych lokali wchodzi w skład 
mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska, 

zamiana lokali odbywa się za pośrednictwem GZNK SZB w Gdańsku, 
na podstawie wniosków o zamianę lokalu złożonych przez 
zainteresowanych zamianą najemców lub innych uczestników 
wielopłaszczyznowego systemu zamiany lokali, 

dokonanie zamiany lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego 
zasobu Miasta Gdańska następuje na podstawie zgody Prezydenta 
Miasta Gdańska. Do zamiany innych lokali niezbędna jest zgoda 
właściciela danego lokalu, 

zamiana lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego 
zasobu Miasta Gdańska na lokal z zasobu TBS może nastąpić pod 
warunkiem spełnienia przez najemcę kryteriów umożliwiających 
wynajęcie lokalu TBS,  

zamiana lokali może również nastąpić w wyniku propozycji złożonej 
najemcy przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych Zakład 
Budżetowy w Gdańsku (GZNK SZB). 

Gdzie złożyć wniosek: 

GZNK SZB , Dział Nieruchomości  

ul. Dyrekcyjna 6, 80-852 Gdańsk  

tel.: 58 309 10 12 
e-mail: un@gznk.pl         

http://www.gznk.pl/UN/BZM/zasady-zamiany-mieszkan 

Zamiana mieszkań 



 

IX. GDAŃSKI PROGRAM MIESZKALNICTWA SPOŁECZNEGO 

DLA OSÓB/RODZIN ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 

NA LATA 2016-2023 (GPMS)9 

Program realizowany jest przez dwa uzupełniające się modele: 

    1. Mieszkań ze wsparciem  

obejmujący dopasowane do potrzeb wsparcie dla rodzin i osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zapewnia w lokalu, 
wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Gdańska, jednostka 
organizacyjna pomocy społecznej i/lub organizacje pozarządowe 
działające na zlecenia Miasta Gdańska  

2. Mieszkań wspomaganych (w tym mieszkań chronionych)  

obejmujący usługę społeczną świadczoną społeczności lokalnej 
w postaci mieszkania lub domu przygotowującego osoby w nim 
przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego 
życia lub zapewniającego pomoc w prowadzeniu samodzielnego życia 

MIESZKANIA 
WSPOMAGANE 

MIESZKANIA ZE 
WSPARCIEM 

MOPR, NGO 

DECYZJA 
ADMINISTRACYJNA 
(dla mieszkań chronionych) 

 LUB UMOWA 
CYWILNO-PRAWNA 

INTENSYWNE, 
REGULARNE 
WSPARCIE 

WGK, GZNK,GIS, 
TBS 

UMOWA NAJMU 

OKRESOWE 
WSPARCIE 

OPERATOR 

SPOSÓB 
UDOSTĘPNIANIA 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 
WSPARCIA 

9 UCHWAŁA NR XXXI/867/16 RADY MIASTA  GDAŃSKA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia 

Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem  
społecznym na lata 2016-2023. 

Lokale w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego 
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IX a. MODEL MIESZKAŃ ZE WSPARCIEM11 

Dla kogo: 

Model mieszkań ze wsparciem adresowany jest do osób/rodzin 

zagrożonych ubóstwem, marginalizacją i wykluczeniem społecznym, 
wymagających czasowego wsparcia, a niebędących w stanie zaspokoić 
swoich potrzeb mieszkaniowych przy pomocy własnych uprawnień, 

zasobów i możliwości, a w szczególności: 

rodzin o niskich dochodach, w tym rodzin wielodzietnych,  

osób w podeszłym wieku, 

osób opuszczających pieczę zastępczą, 

osób biorących udział w projektach społecznych oraz po ich 

zakończeniu, 

ofiar przemocy domowej, 

osób uzależnionych, 

osób z niepełnosprawnością, 

osób z zaburzeniami psychicznymi, 

osób bezdomnych. 

Zasady funkcjonowania: 

Wydzielenie z zasobu mieszkaniowego Miasta Gdańska mieszkania 
ze wsparciem, a także uchylenie statusu mieszkania ze wsparciem 

następuje w formie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska. 

Mieszkania ze wsparciem, stanowić będą formę okresowej pomocy,  
w ramach której osoby przebywające w nich przygotowywane będą 
do prowadzenia samodzielnego życia lub funkcjonowania w środowisku,  

w integracji ze społecznością lokalną. 

Warunki najmu i odpłatności za korzystanie z mieszkań ze wsparciem 
oraz kwalifikacji osób zagrożonych ubóstwem, marginalizacją  
i  wykluczeniem społecznym, wymagających czasowego lub stałego 

wsparcia, ustala Prezydent Miasta Gdańska w drodze Zarządzenia. 

Szczegółowe zasady kwalifikowania i funkcjonowania Modelu 
mieszkań ze wsparciem zostaną opracowane w terminie 

późniejszym. 

Lokale w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego 



 

dostęp do 
tymczasowych 
pomieszczeń 

 wsparcie 

 treningi 

 podnoszenie 
kompetencji 
społecznych 

 usamodzielnienie 

 powrót do aktywnego 

życia w społeczeństwie. 

IX b. TYMCZASOWE POMIESZCZENIA  W RAMACH 
MODELU CENTRUM TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH10 

maksymalny okres pobytu** -  6 miesięcy 

w uzasadnionych przypadkach całkowity okres pobytu może być 
przedłużony do maksymalnie 12 miesięcy. 

model realizuje Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie  
z udziałem: MOPR, WGK UM Gdańsk, WRS UM Gdańsk, GZNK, PUP.  

do zadań WGK należy, w szczególności: 

przygotowanie i przekazywanie ofert do zawarcia umowy najmu   
tymczasowego pomieszczenia, 

dostarczanie lokali socjalnych z zasobów Miasta dla osób, które 
otrzymały pozytywną rekomendację zespołu zarządzającego. 

kierowanie beneficjentów do CTUS przebiega w następujący sposób: 

 WGK wydaje ofertę najmu tymczasowego pomieszczenia i przekazuje 
ją do GZNK w celu zawarcia umowy najmu oraz do zespołu 
zarządzającego w celu rozpoczęcia pracy z beneficjentem, 

 MOPR sporządza kartę informacyjną beneficjenta, 

 Zespół zarządzający, po zapoznaniu się z sytuacją beneficjenta może 

wnioskować o zmianę oferty, w szczególności ze względu na stan 
zdrowia osoby kierowanej. 

10 Załącznik do Zarządzenia Nr 1491/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 listopada 2013r. 
 w sprawie przyjęcia „Modelu Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS)”, ze zmianami. 

Jednostki odpowiedzialne za realizację modelu: 

Zasady pobytu: 

Dla osób i rodzin zagrożonych eksmisją i eksmitowanych z lokali mieszkalnych. 

Dla kogo: 
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CTUS prowadzi swoje działania poprzez: 

przyjęcie beneficjentów do umeblowanych tymczasowych 
pomieszczeń, 

pracę z beneficjentem i jego aktywna integracje przy zastosowaniu 
takich narzędzi i metod, jak kontrakty socjalne, trening umiejętności 
społecznych i podnoszenie kompetencji społecznych, animacja 
społeczna oraz wsparcie, 

pomoc asystenta, będącego doradcą osobistym beneficjenta, 
odpowiedzialnego m.in. za działania motywujące, wspierające  
i monitorujące beneficjenta w jego drodze do usamodzielnienia, 

stworzenie beneficjentom możliwości internetowego zarejestrowania 
się w PUP, 

przekazywanie PUP informacji o beneficjentach, zarejestrowanych 
jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, 

pracę socjalną realizowaną przez pracowników MOPR odpowiadających 
za wsparcie w dotychczasowym środowisku beneficjenta. 

W trakcie oraz po zakończeniu pobytu beneficjenta w CTUS może 
on zostać objęty dodatkowym wsparciem MOPR, polegającym na: 

świadczeniu usług pomocowych i informacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych, 

aktywizację poprzez kierowanie od uczestnictwa w Centrum Integracji 
Społecznej (CIS), 

przedstawieniu oferty zatrudnienia socjalnego i/lub skierowaniu 
do prac społecznie użytecznych, 

monitoringu byłych beneficjentów przez pracownika socjalnego MOPR. 

W trakcie oraz po zakończeniu pobytu beneficjenta w CTUS może 
on zostać objęty dodatkowym wsparciem PUP i GZNK polegającym na: 

pośrednictwie zawodowym, 

doradztwie zawodowym, 

kierowaniu do prac społecznie użytecznych, 

stworzeniu możliwości odpracowania zaległości czynszowych. 
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Współpraca WGK i MOPR 
 - udzielanie pomocy mieszkaniowej ofiarom przemocy domowej 

Dla kogo:  

Dla ofiar przemocy domowej, które chcą ubiegać się o wynajem lokalu 
z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Gdańska. 

Wymagane dokumenty: 

druk wniosku* wypełniony i poświadczony przez zarządcę budynku 

z miejsca zamieszkania, pobrany ze strony: 

*http://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Wynajem-lokalu-mieszkalnego
-lub-socjalnego,a,44370  

zaświadczenie o wysokości dochodów za okres 3 miesięcy 
poprzedzających datę złożenia wniosku* (średnia brutto 
z wyszczególnieniem odliczeń tj. składki na ubezpieczenie 

emerytalne, rentowe i ubezpieczenie chorobowe, kosztów 
uzyskania),  

rekomendacja MOPR**. 

Rekomendacja MOPR**: 

Rekomendacja powinna zawierać stanowisko MOPR (a nie zeznania ofiar), 
a w szczególności: 

działania podejmowane przez specjalistów GR, 

zdefiniowanie, że ona/on jest ofiarą przemocy, 

opis aktualnej sytuacji ofiary przemocy, 

informację o sposobie izolacji sprawcy przemocy, w tym skierowania 
sprawy do sądu o eksmisję,  

informację o wyczerpaniu prawnych możliwości izolacji sprawcy, 

informację o wykorzystanych zasobach rodziny, 

określenie formy udzielenia pomocy mieszkaniowej i stopnia pilności 
(m.in. na czas określony do czasu unormowania sytuacji 

z dotychczasowym mieszkaniem).  

X. PROCEDURA POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCA UDZIELANIA 
POMOCY MIESZKANIOWEJ OFIAROM PRZEMOCY DOMOWEJ 
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Współpraca WGK i MOPR 
 - udzielanie pomocy mieszkaniowej ofiarom przemocy domowej 

Formy udzielanej pomocy:  

Udzielenie pomocy mieszkaniowej poprzez wynajem:  

lokalu socjalnego (umowa najmu na czas oznaczony), 

lokalu mieszkalnego (umowa na czas nieoznaczony), 

mieszkania ze wsparciem, 

mieszkania z zasobów TBS.   

Gdzie złożyć wniosek: 

Wypełnione, kompletne wnioski* wraz z rekomendacją MOPR 

i zaświadczeniami o dochodach można złożyć w dowolnym 

Zespole Obsługi Mieszkańców: 

Nr 1 przy ul. Partyzantów 74 w Gdańsku 

Nr 3 przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku 

Nr 4 przy ul. Wilanowskiej 2 w Gdańsku 

Szczegółowych informacji udziela: 

Referat Lokalowy 

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

ul. Partyzantów 74 B, Gdańsk 

 

numery telefonów :  58 524-11-75 

58 524-11-76 

58 524-11-77 

 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

ul. Leczkowa 1 A, 80-432 Gdańsk 
  

numery telefonów:   58 342-31-50 
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Współpraca WGK i MOPR 
- informacje ogólne 

Obszary współpracy WGK z MOPR:  

 Rekomendacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wymagana jest    
 w  przypadku: 

kwalifikowania osób/rodzin do mieszkania ze wsparciem, 

udzielania pomocy mieszkaniowej ofiarom przemocy domowej. 

Jeśli zachodzi taka potrzeba, przy rozpatrywaniu wniosku Wydział 

Gospodarki Komunalnej może wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Rodzinie o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, np. przy: 

 przedłużaniu umowy najmu lokalu socjalnego, 

indywidualnej decyzji Prezydenta o przyśpieszeniu wynajmu    
mieszkania socjalnego, 

eksmisji osób niepełnosprawnych, rodzin wielodzietnych itp., 

eksmisji wykonywanej przez komornika do schroniska, 

społecznie uzasadnionej pomocy mieszkaniowej ze strony Miasta. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie z własnej inicjatywy występuje  

do Wydziału Gospodarki Komunalnej w przypadku, gdy zachodzi pilna 
potrzeba pomocy mieszkaniowej osobom znajdującym się pod ich 
opieką.  

Centra Pracy Socjalnej 

Z uwagi na obszar, jaki zajmuje Gdańsk, Centra Pracy Socjalnej (CPS) 
zostały rozlokowane i dostosowane do potrzeb mieszkańców tak, aby były 

jak najbardziej dostępne i znajdowały się jak najbliżej ich miejsca 
zamieszkania. 

Szczegółowych informacji udzielają: 

Centra Pracy Socjalnej, których adresy znajdują się na stronie 29 broszury. 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

Adres:   ul. Leczkowa 1 A,  

tel. 58 342-31-50 
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XI. WSPÓŁPRACA WGK I MOPR ORAZ CENTRA PRACY SOCJALNEJ 



 

Referat Lokalowy 

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku 

ul. Partyzantów 74 B, 80-254 Gdańsk 

numery telefonów :  58 524-11-71, 75, 76, 77, 79, 80 

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1 

ul. Partyzantów 74, 80-254 Gdańsk 

punkt informacyjny tel.: 58 323-69-00 

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3  

ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk 

stanowisko 14, 15, 16, 17 

tel.: 58 323-60-64, 65, 66, 67 

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4 

ul. Wilanowska 2, 80-803 Gdańsk 

tel.: 58 323-71-30 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku 

ul. Leczkowa 1 A, 80-432 Gdańsk 

tel. 58 342-31-50 

fax. 58 342-31-51 

e-mail: dyrekcja@mopr.gda.pl 

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Gdańskie  

Centrum Treningu Umiejętności Społecznych 

ul. Wyzwolenia 48, 80-537 Gdańsk 

tel.: 519-192-680 

e-mail: ctus@ab.org.pl 
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Centrum Pracy Socjalnej 1 

Dzielnice: Wrzeszcz Dolny, Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje 

Adres:   ul. Modrzewskiego 2 A 

tel. 58 347 86 00 

Centrum Pracy Socjalnej 2 

Dzielnice: Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Młyniska  

Adres:   Pl. Ks. Gustkowicza 13  

tel. 58 522 01 80  

Centrum Pracy Socjalnej 3 

Dzielnice: Chełm, Orunia, Św. Wojciech, Lipce  

Adres:   ul. Dyrekcyjna 5 (parter) 

tel.  58 691 94 18; 58 691 94 16  

Centrum Pracy Socjalnej 4 

Dzielnice: Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, Żabianka, Jelitkowo, 
Wejhera, Tysiąclecia  

Adres:   ul. Lecha 1  

tel. 58 511 46 04 do 10  

Centrum Pracy Socjalnej 5 

Dzielnice: Przeróbka, Stogi, Krakowiec, Górki Zachodnie, Rudniki, 
Olszynka, Wyspa Sobieszewska  

Adres:   ul. Spadzista 5  

tel. 58 320 53 00  

Centrum Pracy Socjalnej 6 

Dzielnice: Aniołki, Brętowo, Matarnia, Kokoszki, Jasień, Piecki-Migowo, 
Ujeścisko-Łostowice, Siedlce, Suchanino, Wzgórze 
Mickiewicza  

Adres:   ul. Powstańców Warszawskich 25  

tel.  58 326 50 74  

Centrum Pracy Socjalnej 7 

Dzielnice: Oliwa, Osowa, Strzyża, Wrzeszcz Górny, VII Dwór  

Adres:   ul. Marynarki Polskiej 134 A  

tel. 58 520 70 09  

Centrum Pracy Socjalnej 8 

Dzielnice: Śródmieście  

Adres:   ul. Elbląska 66 D  

tel. 58 304 58 10  
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