
Załącznik do Programu 

„Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” 

Dostępne mieszkanie 

Sposób składania wniosków i ich rozpatrywanie 

1. Składanie wniosków odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej przez teletransmisję danych, 

samodzielnie lub za pośrednictwem realizatora Programu.  

2. Adresat Programu składa wniosek w „Systemie Obsługi Wsparcia” (SOW) o przyznanie 

dofinansowania na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych. 

3. Realizator Programu w ciągu 14 dni informuje beneficjenta w formie elektronicznej 

o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, wraz z uzasadnieniem. 

4. Realizatorem Programu jest samorząd powiatowy, w którym obecnie zamieszkuje osoba 

z niepełnosprawnością. 

5. Weryfikacja wniosków obejmuje potwierdzenie: 

1) posiadania orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane 

na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu 

niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka; 

2) złożenie oświadczenia, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych 

w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na 

poziom zero; 

3) złożenie oświadczenia o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa 

własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu; 

4) wieku wnioskodawcy w momencie składania wniosku. 

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa 

jej opiekun prawny. W takim przypadku weryfikuje się: 

1) oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz 

opiekuna prawnego; 

2) orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu 

uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka. 

6. Wnioski w ogłoszonym naborze można składać do dnia 31.12.2024 r. 

7. W ciągu 180 dni od przekazania informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku beneficjent 

przedstawia udokumentowaną różnicę, o której mowa w par. 9 ust. 2 Programu, poprzez 

przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez 

barier architektonicznych lub umowy zamiany tych mieszkań. 
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8. Po przedstawieniu umów przedwstępnych zawierana jest umowa z realizatorem Programu na 

dofinansowanie różnicy, o której mowa w par. 9 ust. 2 Programu. 

9. Na podstawie umowy środki przekazane są na rachunek bankowy beneficjenta w terminie do  

10 dni roboczych od udokumentowania różnicy wartości mieszkań realizatorowi Programu. 

10. Osoba, która nie uzyskała dofinansowania ma prawo do złożenia kolejnego wniosku 

w Programie. 

11. We wniosku zamieszcza się oświadczenie beneficjenta w brzmieniu: „Oświadczam, że podane 

przeze mnie informacje są zgodne z prawdą”. 


