
 

Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 

Informacje ogólne

 

Dodatek mieszkaniowy

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy państwa dla osób, które nie są w stanie pokrywać wydatków 

związanych  z  utrzymaniem mieszkania.  Przysługuje  on  osobom,  które  spełniają  wymagane  kryteria 

dotyczące m.in. wysokości dochodów i powierzchni mieszkania.

 

Komu przysługuje dodatek

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 najemcom i podnajemcom lokali mieszkalnych, 

 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 (np. na podstawie umowy użyczenia), 

 osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im 

lokal zamienny lub socjalny (np. osoba eksmitowana, która oczekuje na przyznany jej przez sąd 
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lokal socjalny). 

 

ZAPAMIĘTAJ

Dodatek mieszkaniowy przysługuje uprawnionym osobom wówczas, jeśli średni miesięczny dochód na 

jednego członka gospodarstwa domowego (liczony na podstawie dochodu z 3 miesięcy poprzedzających 

dzień złożenia wniosku o dodatek) nie przekracza kwoty 175% najniższej emerytury w gospodarstwie 

jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (najniższa emerytura od 1 marca 

2008 r. wynosi 636, 29zł brutto).

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeśli byłby on niższy niż 2% kwoty najniższej emerytury, 

liczonej w dniu wydania decyzji.

 

Istotna powierzchnia mieszkania

Przyznanie dodatku mieszkaniowego zależy również od tzw. normatywnej powierzchni mieszkania, czyli 

powierzchni,  jaka  przypada  na  określoną  liczbę  członków  rodziny.  Normatywna  powierzchnia,  w 

przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego, nie może przekraczać:

 35 m2 – dla 1 osoby, 

 40 m2 – dla 2 osób, 

 45 m2 – dla 3 osób, 

 55 m2 – dla 4 osób, 

 65 m2 – dla 5 osób, 

 70 m2 – dla 6 osób. 



Jeśli w lokalu mieszka więcej osób, to dla każdej kolejnej powierzchnię normatywną zwiększa się o 5 m2. 

Jeżeli  natomiast  w  lokalu  mieszka  osoba  niepełnosprawna  poruszająca  się  na  wózku  lub  osoba 

niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju – wówczas 

powierzchnię normatywną zwiększa się o 15 m2.

Dodatek  mieszkaniowy  przysługuje  wówczas,  gdy  powierzchnia  użytkowa  lokalu  mieszkalnego  nie 

przekracza powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo o więcej niż 50% – jeśli udział powierzchni 

pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej lokalu nie przekracza 60%.

 

PRZYKŁAD

Janina Z. jest właścicielką mieszkania o powierzchni 45 m2 (to powierzchnia użytkowa), w którym 40 m2 

zajmuje kuchnia i 2 pokoje. Janina Z. mieszka razem z synem. Taka wielkość mieszkania kwalifikuje się 

do dodatku mieszkaniowego, gdyż powierzchnia użytkowa nie przekracza tu powierzchni normatywnej 

(która dla 2 osób wynosi 40 m2) o więcej niż 30%.

 

Jak wypełnić wniosek

Formularz wniosku o dodatek mieszkaniowy i deklaracji o wysokości dochodów jest ustalony urzędowo 

–  można  go  otrzymać  we  właściwym  miejscowo  urzędzie  miasta  lub  gminy  (zwykle  w  wydziale 

lokalowym lub w wydziale spraw społecznych) lub znaleźć na stronie internetowej tego urzędu.

 

GP RADZI

Osoba, która otrzymała dodatek mieszkaniowy na podstawie nieprawdziwych danych, musi liczyć się z 

koniecznością zwrotu nienależnie pobranej kwoty w podwójnej wysokości. Organ przyznający dodatek 

może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu stwierdzenia,  czy dochody wykazane w złożonej 



deklaracji są prawdziwe. 

 

Krok 1

DANE ADRESOWE. We wniosku należy podać swoje dane, z własnym adresem oraz nazwą i adresem 

zarządcy domu (w przypadku budynków wielorodzinnych).

 

Krok 2

TYTUŁ  PRAWNY.  Należy  określić  tytuł  prawny  do  zajmowanego  lokalu  (np.  najem,  podnajem, 

własność domu jednorodzinnego).

 

Krok 3

STAN MIESZKANIA. Wnioskodawca musi podać powierzchnię użytkową lokalu, sposób ogrzewania 

lokalu i wody, instalację gazową, liczbę osób w gospodarstwie domowym (także niepełnosprawnych).

 

Krok 4

DOCHODY. Należy dokładnie obliczyć osiągany dochód i sprawdzić powierzchnię normatywną 

mieszkania. Warto pamiętać, że za dochód liczony do dodatku mieszkaniowego 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 oraz 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.

 

PRZYKŁAD

Zenon  W.  będzie  otrzymywał  dodatek  mieszkaniowy  do  końca  października  br.  Najpóźniej  w 

październiku musi więc złożyć kolejny wniosek o dodatek mieszkaniowy, jeśli chce go otrzymywać od 1 

listopada. Do dochodu, od którego zależy przyznanie kolejnego dodatku, nie zostanie wliczony dodatek 

mieszkaniowy, który obecnie otrzymuje Zenon W.

 

Krok 5

WYDATKI.  Konieczne  jest  obliczanie  łącznej  kwoty  wydatków  przeznaczanych  na  utrzymanie 

mieszkania (m.in. czynsz, ogrzewanie, woda).

 

Krok 6

PODPISY. Pod wnioskiem podpisują się: zarządca domu, wnioskodawca i urzędnik przyjmujący pismo.

 

ZAPAMIĘTAJ

Część  danych  we  wniosku  musi  potwierdzić  swoim  podpisem  zarządca  domu.  Chodzi  o:  adres 

zamieszkania,  dane  zarządcy,  tytuł  prawny  do  zajmowanego  lokalu,  powierzchnię  użytkową  lokalu, 

sposób ogrzewania lokalu i wody, instalację gazu przewodowego i łączną kwotę wydatków na mieszkanie 



za ostatni miesiąc.

 

Deklaracja

Ubiegając się o dodatek mieszkaniowy, oprócz wniosku, należy złożyć również deklarację o wysokości 

dochodów gospodarstwa domowego (osobny druk, który należy wypełnić). Deklaracja ta obejmuje okres 

pełnych 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku. Wyszczególnia się w niej 

wysokość  dochodu  osiąganego  przez  członków  gospodarstwa  domowego,  źródła  tych  dochodów  i 

miejsca pracy lub nauki  poszczególnych osób. Podajemy również średni  dochód na jednego członka 

gospodarstwa domowego i średni dochód miesięczny.

Do  deklaracji  o  wysokości  dochodów  wymagane  jest  dołączenie  oryginałów  dokumentów,  które 

poświadczają  wskazane dochody.  W przypadku osób pracujących jest  to  zaświadczenie o  dochodach 

brutto, a dla emerytów i rencistów – aktualna decyzja ZUS i odcinki renty lub emerytury. 

Zaświadczenie od właścicieli domu

Właściciel  domu  jednorodzinnego  powinien  przedstawić  także  zaświadczenie  organu  właściwego  w 

sprawie  wydania  pozwolenia  na  budowę,  potwierdzające  powierzchnię  użytkową  oraz  wyposażenie 

techniczne domu.

 

GP RADZI

Jeśli wniosek o dodatek mieszkaniowy składamy po raz kolejny (korzystaliśmy już wcześniej z dodatku 

mieszkaniowego), należy dostarczyć poprzednią decyzję.

 

Formalności



Wniosek  o  dodatek  składamy  do  urzędu  gminy,  według  faktycznego  miejsca  zamieszkania,  a  nie 

zameldowania (gdy np. jesteśmy zameldowani w innej miejscowości). Dodatek mieszkaniowy przyznaje 

wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji administracyjnej.

 

Na sześć miesięcy

Dodatek  mieszkaniowy  przyznawany  jest  na  okres  6  miesięcy,  licząc  od  pierwszego  dnia  miesiąca 

następującego po dniu złożenia wniosku (czyli jeśli np. składamy wniosek 31 sierpnia, dodatek zostanie 

formalnie  przyznany  od  1  września;  urząd  ma  jednak  miesiąc  na  wydanie  decyzji,  więc  wypłata 

wrześniowego dodatku nastąpi później niż pierwszego dnia miesiąca). Dodatek trafia na konto zarządcy 

domu (np. spółdzielni mieszkaniowej) – „do ręki” otrzyma go tylko właściciel domu jednorodzinnego.

 

GP RADZI

Decyzję w sprawie dodatku mieszkaniowego powinniśmy otrzymać w ciągu miesiąca od dnia złożenia 

wniosku.  Odwołanie  od  decyzji  w  sprawie  dodatku  mieszkaniowego  wnosi  się  do  samorządowego 

kolegium odwoławczego,  za  pośrednictwem organu,  który  wydał  decyzję.  Wniesienie  odwołania  od 

decyzji nie powoduje wstrzymania wypłaty dodatku mieszkaniowego.

 

Zmiana danych

Jeżeli w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego zmienią się dane zawarte we 

wniosku lub deklaracji, nie mają one wpływu na wysokość wypłacanego dodatku mieszkaniowego.

 

PUŁAPKI



Wypłata dodatku mieszkaniowego zostanie wstrzymana, jeśli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca 

na bieżąco należności za zajmowany lokal (wypłatę wstrzymuje się do czasu uregulowania zaległości). 

Jeśli zaległości zostaną uregulowane w ciągu 3 miesięcy, wstrzymany wcześniej dodatek nie przepada – 

zostanie wypłacony.

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734 z 

późn.zm.). 

 Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  28  grudnia  2001  r.  w  sprawie  dodatków 

mieszkaniowych (Dz.U. Nr 156, poz. 1817 z późn.zm.). 

 

Ewa Usowicz
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