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Przedłużenie świadczenia CityFHEPS 

Często zadawane pytania  
(Polish) 

 
Czy konieczne jest przedłużenie świadczenia CityFHEPS? 

Tak. Przedłużenie świadczenia CityFHEPS jest konieczne. Na pięć miesięcy przed końcem roku 
przyznania świadczenia prześlemy wniosek o przedłużenie. Po uzyskaniu wniosku o przedłużenie 
należy go odesłać oraz: 

 Potwierdzić fakt dalszego zamieszkania w lokalu CityFHEPS 

 Potwierdzić wielkość gospodarstwa domowego 

 Przesłać zaktualizowane informacje na temat dochodu 

Jeśli nie odeśle Pan(i) wniosku o przedłużenie oraz dokumentacji pomocniczej w pierwszym 
terminie, prześlemy powiadomienie z ostrzeżeniem. 

Jeśli nie odeśle Pan(i) wymaganych dokumentów w terminie podanym w ostrzeżeniu, nie 
będziemy w stanie rozpatrzeć wniosku o przedłużenie w ciągu 30 dni przed końcem roku 
przyznania świadczenia. Wraz z właścicielem wynajmowanej nieruchomości otrzyma Pan(i) 
ostateczne powiadomienie o zakończeniu programu.  

Co się stanie w przypadku zbyt późnego odesłania wniosku o przedłużenie? 

Nieprzesłanie wniosku na czas może mieć negatywne konsekwencje. Przesłanie wniosku o 
przedłużenie po ostatecznym powiadomieniu o zakończeniu programu może prowadzić do 
rozprawy w sądzie ds. mieszkaniowych i skutkować utratą mieszkania. 

Jeśli jednak spóźniony wniosek o przedłużenie dotrze do nas w ciągu roku po upłynięciu roku 
przyznania świadczenia, a ponadto istnieje dobre uzasadnienie, możemy przedłużyć lub 
przywrócić świadczenie.  

Jak należy przesłać wniosek o przedłużenie świadczenia CityFHEPS? 

Wniosek o przedłużenie świadczenia CityFHEPS można przesłać: 

 skanując i przesyłając dokumenty w wiadomości e-mail na adres 
RAPRENEWALS@hra.nyc.gov, LUB 

 przesyłając je na adres podany w formularzu, LUB 

 dostarczając dokumenty pod adres:    Rental Assistance Program Unit 
     109 East 16th Street, 10th Floor 

 New York, NY 10003 

 

 

 

 (odwrócić stronę) 
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Co należy zrobić w przypadku zmiany wielkości rodziny? 

W przypadku zmniejszenia liczby członków gospodarstwa domowego maksymalna kwota 
czynszu, do którego uprawnione jest gospodarstwo domowe, może zmaleć. W takiej sytuacji 
konieczne może być przeniesienie się do nowego lokalu z niższym czynszem. 

Jeśli wielkość gospodarstwa domowego wzrośnie, a lokal jest zbyt przepełniony, istnieje 
możliwość ubiegania się o przeniesienie do większego mieszkania ze względu na dobre 
uzasadnienie po przejściu do lokalnego programu Homebase.  

Jak wysoki dochód może posiadać moje gospodarstwo domowe? 

Dopuszczalna wysokość dochodu brutto dla gospodarstwa domowego przy ubieganiu się o 
przedłużenie świadczenia CityFHEPS wynosi do 80% lokalnej mediany dochodu (AMI). 

 

Czy konieczne będzie zawarcie nowej umowy najmu w celu przedłużenia świadczenia 
CityFHEPS? 

Przedłużenie umowy najmu z właścicielem nieruchomości nie jest wymagane w celu 
kontynuowania programu CityFHEPS. Program będzie kontynuowany pod warunkiem utrzymania 
uprawnienia do CityFHEPS i przedłużenia świadczenia.  

Co należy zrobić w przypadku wzrostu czynszu? 

Jeśli kwota czynszu wzrośnie, istnieje możliwość zwiększenia wysokości świadczenia. Należy 
przedstawić nową, podpisaną umowę najmu wskazującą wyższą kwotę czynszu.  

Jak długo będę otrzymywać świadczenie CityFHEPS? 

Może Pan(i) otrzymywać świadczenie CityFHEPS przez maksymalnie pięć lat. Okres ten 
obejmuje okres otrzymywania płatności w ramach poprzednich programów pomocy w opłaceniu 
czynszu (CITYFEPS, LINC, SEPS lub Pathway Home). 

Pięcioletni limit nie dotyczy wszystkich gospodarstw domowych. Jeśli gospodarstwo domowe 
obejmuje osobę powyżej 60. roku życia lub osobę dorosłą otrzymującą federalne świadczenia dla 
osób niepełnosprawnych, limit czasowy nie ma zastosowania. W pewnych okolicznościach 
możemy przedłużyć okres wypłacania świadczenia poza okres pięcioletni, pod warunkiem 
podania dobrego uzasadnienia. 

Pod koniec pięcioletniego limitu prześlemy wniosek o przedłużenie na podstawie dobrego 
uzasadnienia. 

Przedłużenie jest zawsze uzależnione od dalszego spełniania kryteriów uprawniających oraz 
dalszej dostępności funduszy. 


