
KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA
DODATKU MIESZKANIOWEGO

Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133 z poźn. zm.),

TYTUŁ PRAWNY DO LOKALU
Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym
albo  zajmowaniem jednego  lokalu  mieszkalnego.  Może  przysługiwać  na  podstawie  więcej  niż
jednego z tytułu prawnego:
● najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych zamieszkującym w tych lokalach;
● osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo
do lokalu mieszkalnego;
● osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich
własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
● innym  osobom  mającym  tytuł  prawny  do  zajmowanego  lokalu  mieszkalnego
i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
● osobom zajmującym  lokal  mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im
lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

KRYTERIUM DOCHODOWE
Dodatek  mieszkaniowy  przysługuje,  jeżeli  średni  miesięczny  dochód  na  jednego  członka
gospodarstwa  domowego  w  okresie  3  miesięcy  poprzedzających  datę  złożenia  wniosku  nie
przekracza  w gospodarstwie  jednoosobowym 40% przeciętnego  wynagrodzenia  w  gospodarce
narodowej,  obowiązującego  w  dniu  złożenia  wniosku  (ostatnio  ogłoszonego  przez  Prezesa
Głównego  Urzędu  Statystycznego)  a  w  gospodarstwie  wieloosobowym  30%  przeciętnego
wynagrodzenia.

Pojęcie gospodarstwa domowego:
Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się
o  przyznanie  dodatku  mieszkaniowego,  samodzielnie  zajmującą  lokal  mieszkalny  albo
gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią
zamieszkującymi  i  gospodarującymi,  które swoje prawa do zamieszkiwania  w lokalu wywodzą
z prawa tej osoby.

Od 1 lipca 2021 r. kryterium dochodowe wynosi:
● 2 066,99 zł w gospodarstwie jednoosobowym
● 1 550,24 zł w gospodarstwie wieloosobowym.

Dodatku  mieszkaniowego  nie  przyznaje  się,  jeżeli  jego  kwota  byłaby  niższa  niż  0,5%  kwoty
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwota 25,84 zł.

ODPOWIEDNIA POWIERZCHNIA UŻYTKOWA LOKALU
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1 osoba 35 45,50 52,50

2 osoby 40 52,00 60,00

3 osoby 45 58,50 67,50

4 osoby 55 71,50 82,50

5 osób 65 84,50 97,50

6 osób 70 91,00 105,00

W przypadku zamieszkiwania  w lokalu  większej  liczby osób niż  6,  dla  każdej  kolejnej  osoby
zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m².



Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2,  jeżeli  w lokalu mieszkalnym zamieszkuje
osoba  niepełnosprawna  poruszająca  się  na  wózku  lub  osoba  niepełnosprawna,  jeżeli
niepełnosprawność  wymaga  zamieszkiwania  w  oddzielnym  pokoju.  Normatywną  powierzchnię
powiększa  się  niezależnie  od  liczby  osób  w  gospodarstwie  domowym  –  ma  to  zastosowanie
również w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego. Dokumentem potwierdzającym
prawo  do  zamieszkiwania  w  oddzielnym  pokoju  jest  orzeczenie  powiatowego,  miejskiego  lub
wojewódzkiego  zespołu  do  spraw  orzekania  o  niepełnosprawności,  zawierające  stosowne
wskazanie.

Dodatek  mieszkaniowy  nie  przysługuje osobom  oraz  nie  wlicza  się  ich  do  gospodarstwa
domowego  jeżeli  przebywają  instytucji  zapewniającej  nieodpłatne  pełne  całodobowe
utrzymanie tj.:
● domu pomocy społecznej;
● młodzieżowym ośrodku wychowawczym;
● schronisku dla nieletnich;
● zakładzie poprawczym;
● zakładzie karnym;
● szkole, w tym w szkole wojskowej

W miejscu zamieszkania wnioskodawcy może być przeprowadzony wywiad środowiskowy.
Odmowa  złożenia  oświadczenia  majątkowego,  występowanie  rażących  dysproporcji  między
deklarowanymi dochodami a faktycznym stanem majątkowym, stwierdzenie, iż faktyczna liczba
wspólnie stale zamieszkujących i  gospodarujących z wnioskodawcą jest  mniejsza niż wykazana
w  deklaracji  skutkuje  odmową  przyznania  dodatku  mieszkaniowego.  Niewyrażenie  zgody  na
przeprowadzenie  wywiadu  środowiskowego  stanowi  podstawę  do  odmowy przyznania  dodatku
mieszkaniowego. 

POJĘCIE DOCHODU
Za  dochód  uważa  się  dochód  w  rozumieniu  art.  3  pkt  1  ustawy z  dnia  28  listopada  2003  r.
o  świadczeniach  rodzinnych  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  111),  po  odliczeniu  kwot  alimentów
świadczonych  na  rzecz  innych  osób,  przychody  podlegające  opodatkowaniu  na  zasadach
określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty
uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia
społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego:
W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa
ustala  się  na  podstawie  powierzchni  gruntów  w  hektarach  przeliczeniowych  i  wysokości
przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego,
ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 18 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333),

Dochody z działalności gospodarczej:
Wysokość  dochodu  z  pozarolniczej  działalności  gospodarczej,  w  przypadku  prowadzenia
działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na
podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego
urzędu skarbowego, W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na
podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz.  1905, 2123
i  2320)  przyjmuje  się  dochód  miesięczny  w  wysokości  1/12  dochodu  ogłaszanego  corocznie,
w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz.111).



DO DOCHODU WLICZA SIĘ
● wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło itp.
● renta, emerytura, świadczenie przedemerytalne, dodatek kombatancki, dodatek kompensacyjny,
dodatkowe  roczne  świadczenia  pieniężne  dla  emerytów  i  rencistów,  ryczałt  energetyczny,
ekwiwalent pieniężny za deputat węglowy, dodatek za tajne nauczanie inne zgodnie z art. 3 pkt 1
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz.111)
● dochód z działalności gospodarczej,
● dochód z gospodarstwa rolnego,
● alimenty  (alimenty  płacone  zgodnie  z  wyrokiem  sądu,  fundusz  alimentacyjny,  świadczenia
pieniężne pobierane od komornika na podstawie tytułu egzekucyjnego),
● zasiłek chorobowy,
● zasiłek macierzyński,
● zwrot podatku od osób fizycznych,
● świadczenie rodzicielskie,
-  stypendia  (w  tym  szkolne,  doktoranckie,  socjalne,  naukowe,  finansowane  ze  środków  Unii
Europejskiej)
● zasiłki  z  Urzędu  Pracy  (zasiłek  dla  bezrobotnych,  staż  z  Urzędu  Pracy  finansowany
ze środków Unii Europejskiej),
● diety,
● dochody  uzyskiwane  za  granicą  Rzeczypospolitej  Polskiej,  pomniejszone  odpowiednio
o  zapłacone  za  granicą  Rzeczypospolitej  Polskiej:  podatek  dochodowy  oraz  składki  na
obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne

RODZAJE  WYDATKÓW  STANOWIĄCYCH  PODSTAWĘ  OBLICZENIA  DODATKU
MIESZKANIOWEGO
Wydatkami  poniesionymi  przez  osobę  ubiegającą  się  o  dodatek  mieszkaniowy są  świadczenia
okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego:
● czynsz,
- koszty o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkalnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 2195 oraz z 2021 r. poz.11)
●  opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na
lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
● zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólna,
● odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
● inne, niż wymienione powyżej, opłaty za używanie lokalu mieszkalnego,
● opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe,
● wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Nie stanowią wydatków, wydatki poniesione z tytułu:
● ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,
-  rocznych  opłat  przekształceniowych,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  20  lipca  2018  r.
o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe
w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2020 r. poz. 2040)
●    opłat  za  gaz  przewodowy,  energię  elektryczną,  dostarczane  do  lokalu  mieszkalnego/domu
jednorodzinnego na cele bytowe.
Wydatki  naliczone  i  ponoszone  za  okres  dłuższy  niż  jeden  miesiąc  przelicza  się  na  okresy
miesięczne.
Jeżeli wnioskodawca posiada tytuł prawny do części zajmowanego lokalu mieszkalnego, wydatki
na mieszkanie ustala się w proporcji odpowiadającej wielkości tej części.

PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
Dodatek mieszkaniowy przyznaje,  na wniosek osoby uprawnionej  do dodatku mieszkaniowego,
wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej.

Dodatek  mieszkaniowy  jest  przyznawany  na  okres  6  miesięcy, licząc  od  pierwszego  dnia
miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.



WYPŁATA DODATKU MIESZKANIOWEGO
Dodatek  jest  wypłacany do  10  dnia  każdego  miesiąca  z  góry –  zarządcy budynku  lub  osobie
uprawnionej  do  pobierania  należności  za  lokal  mieszkalny.  Jedynie  właściciele  domów
jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych. Ryczałt na zakup opału
przekazywany jest na prośbę wnioskodawcy na konto zarządcy wraz z dodatkiem mieszkaniowym
lub na konto wnioskodawcy.

WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU MIESZKANIOWEGO
W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco
należności  za  zajmowany  lokal  mieszkalny,  wypłatę  dodatku  mieszkaniowego  wstrzymuje  się,
w  drodze  decyzji  administracyjnej,  do  czasu  uregulowania  zaległości.  Jeżeli  uregulowanie
zaległości nastąpi w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej wypłatę dodatku,
dodatek  mieszkaniowy  zostanie  wypłacony  za  okres,  w  którym  wypłata  była  wstrzymana.
Jeśli  uregulowanie  zaległości  nie  nastąpi  w  tym  terminie,  decyzja  o  przyznaniu  dodatku
mieszkaniowego wygasa z mocy prawa.
Wniesienie odwołania od decyzji przyznającej dodatek nie wstrzymuje wypłaty dodatku.

WYMAGANE DOKUMENTY
●  wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez  zarządcę domu lub  inną
osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal,
● deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych
poprzedzających dzień złożenia wniosku,
● kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu 
●  zaświadczenie  potwierdzające wysokość  dochodów  osiągniętych  w  okresie  trzech  pełnych
miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku (osoby zatrudnione na umowę
o pracę, umowę zlecenie, umowę o dzieło, odbywające praktyki zawodowe)
● emeryci, renciści -  aktualna decyzja o przyznaniu/waloryzacji emerytury, renty, zaświadczenie
z  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  3  odcinki  potwierdzające  pobranie  świadczenia
za pośrednictwem poczty w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku
● zaświadczenie z ZUS o pobieraniu zasiłku macierzyńskiego, chorobowego
●  zaświadczenie  o  wysokości  pobieranego  stypendium (doktoranckie,  socjalne,  naukowe,
finansowane ze środków Unii Europejskiej)
● działalność gospodarcza :
-  opodatkowana  na  zasadach  określonych  w  przepisach  ustawy  z  dnia  26  lipca  1991  r.
o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1426,  z  późn.  zm.),
oświadczenie  wnioskodawcy  lub  zaświadczenia  wydane  przez  naczelnika  właściwego  urzędu
skarbowego  o  formie  opłaconego  podatku,  wysokości  przychodu,  stawce  podatku,  wysokości
opłaconego podatku
-  opodatkowana  na  podstawie  przepisów  ustawy  z  dnia  20  listopada  1998  r.
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby
fizyczne (Dz. U. z 2020 r.  poz.  1905, 2123 i  2320) – zaświadczenia wydane przez naczelnika
właściwego urzędu skarbowego j.w.
●  oświadczenie  o  dochodzie  z  gospodarstwa  rolnego (ustala  się  na  podstawie  wysokości
przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego)
● wysokość opłat za lokal obowiązujących w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku,
● w przypadku właściciela domu jednorodzinnego wymagane jest ponadto złożenie dokumentu lub
oświadczenia potwierdzającego powierzchnię użytkową, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni
oraz wyposażenia technicznego domu,
●  inne  dokumenty  potwierdzające  spełnienie  warunków  do  przyznania  dodatku
mieszkaniowego np.
- wyrok orzekający alimenty
- orzeczenie powiatowego zespołu d/s. orzekania o niepełnosprawności o wymogu zamieszkiwania
w oddzielnym pokoju



DODATEK MIESZKANIOWY Z MOCĄ WSTECZNĄ
Podstawa prawna :
Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2133, z 2021 r.
poz.11), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. poz. 1817 ze
zm.)  Art.  15zzzib–15zzziba  ustawy  z  dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach
związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1942, ze zm.).

Za  okres  stanu  zagrożenia  epidemicznego  albo  stanu  epidemii,  ogłoszonych  z  powodu
COVID-19, dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną.
●  Dodatek  mieszkaniowy może zostać  przyznany z mocą wsteczną  wyłącznie  w w przypadku
wniosku
o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia od
zakończenia  obowiązywania  stanu  zagrożenia  epidemicznego  albo  stanu  epidemii,  ogłoszonych
z powodu COVID-19. 
●  Dodatek mieszkaniowy przyznaje  się  z  mocą wsteczną,  jeżeli  osoba uprawniona do dodatku
mieszkaniowego  we  wniosku  o  przyznanie  tego  dodatku  wskazała  okres  poprzedzający  dzień
złożenia  wniosku  jako  okres  objęty  tym wnioskiem.  Wskazanie  okresu  poprzedzającego  dzień
złożenia  wniosku  o  przyznanie  dodatku  mieszkaniowego  jako  okresu  objętego  tym wnioskiem
następuje w formie klauzuli dołączonej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.
● W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną,  okres,  o  którym mowa
w art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, skraca się o liczbę
miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, za
które przyznano dodatek mieszkaniowy.
● Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego
uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.
●  W  przypadku  przyznania  dodatku  mieszkaniowego  z  mocą  wsteczną,  dodatek  za  miesiące
poprzedzające pierwszy dzień następujący po dniu złożenia wniosku wypłaca się w terminie 30  dni
od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

W przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną - do wniosku
dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających
miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną a wydatki ustala
się na miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z
mocą wsteczną.



KRYTERIA UPRAWNIAJĄCE DO OTRZYMANIA
DODATKU ENERGETYCZNEGO

Podstawa prawna :
art.  3  pkt  13c,  art.  5c,  5d,  5e  oraz  5f  ustawy z  dnia  10  kwietnia  1997 r.  Prawo energetyczne
( t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.)

Dodatek energetyczny przysługuje osobie, która spełnia łącznie 3 warunki:
● ma przyznany dodatek mieszkaniowy,
●  jest  stroną  umowy  sprzedaży  energii  elektrycznej  lub  umowy  kompleksowej  (umowy  na
przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,
● zamieszkuje w lokalu, do którego jest dostarczana energia elektryczna.

WYMAGANE DOKUMENTY:
● wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
● kopia umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej (umowy na przesyłanie i
sprzedaż energii elektrycznej) zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Zgodnie  z  obwieszczeniem  Ministra  Energii  z  dnia  16  kwietnia  2021  r.  wysokość  dodatku
energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa
domowego:
● prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 12,09 zł/miesiąc
● składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 16,79 zł/miesiąc
● składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 20,15 zł/miesiąc

Dodatek energetyczny przyznaje się na okres na jaki przyznano dodatek mieszkaniowy począwszy
od miesiąca, w którym złożono wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.
Dodatek energetyczny wypłacany jest w terminie do 10 dnia każdego miesiąca na konto bankowe
podane przez wnioskodawcę (w styczniu do 30 dnia miesiąca).


