
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: 

1. najem lub podnajem lokalu mieszkalnego; 

2. spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego; 

3. prawo własności do samodzielnego lokalu; 

4. brak tytułu prawnego – oczekiwanie na przysługujący im lokal zamienny albo najem 

socjalny lokalu. 

 

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. 

 

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwota 25,84 zł. 
 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu 

mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa 

domowego nie przekracza 30% powierzchni normatywnej. 
 

Powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego 

wynosi: 

dla 1 osoby – 35 m² ale maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 45,50 m² 

dla 2 osób – 40 m² maksymalna powierzchnia to 52 m² 

dla 3 osób – 45 m² maksymalna powierzchnia to 58,50 m² 

dla 4 osób – 55 m² maksymalna powierzchnia to 71,50 m² 

dla 5 osób – 65 m² maksymalna powierzchnia to 84,50 m² 

dla 6 osób – 70 m² maksymalna powierzchnia to 91 m² 

jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się 

powierzchnię normatywną o 5 m kw. 

 

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.1), 

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 rodzinny. 



 

Do dochodu wlicza się: 

1. wynagrodzenie, 

2. renty, emerytury, świadczenie przedemerytalne, 

3. dochód z działalności gospodarczej, 

4. dochód z gospodarstwa rolnego, 

5. alimenty (alimenty płacone zgodnie z wyrokiem sądu, fundusz alimentacyjny, świadczenia 

pieniężne pobierane od komornika na podstawie tytułu egzekucyjnego), 

6. zasiłek chorobowy, 

7. zasiłek macierzyński, 

8. zwrot podatku od osób fizycznych, 

9. świadczenie rodzicielskie, 

10. stypendia (w tym szkolne, doktoranckie, socjalne, naukowe, finansowane ze środków Unii 

Europejskiej) 

11. zasiłki z Urzędu Pracy (zasiłek dla bezrobotnych, staż z Urzędu Pracy oraz staż 

finansowany ze środków Unii Europejskiej), 

12. diety, 

13. 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. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę domu lub inną 

osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal, 

2. deklaracja o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy 

kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, 

3. oświadczenie o stanie majątkowym, 

4. zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych 

miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, 

5. wysokość opłat za lokal obowiązujących w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia 

wniosku, 

6. kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do zajmowanego lokalu , 

7. 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, 

8. wnioskodawcy, u których w lokalu lub budynku występuje brak: centralnego ogrzewania, 

centralnej ciepłej wody, instalacji gazowej zobowiązany jest złożyć wniosek o wypłatę 

ryczałtu. 
 


