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Kryterium dochodowe:
Dodatek przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 
domowego uzyskany w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o 
przyznanie dodatku nie przekracza:
- 175 proc. kwoty najniższej emerytury obowiązującej w dniu złożenia wniosku w 
gospodarstwie jednoosobowym,
- 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym.
 Wysokość najniższej emerytury zmienia się — podlega waloryzacji. Trzeba zatem upewnić 
się, czy podana kwota jest aktualna. Informację o wysokości najniższej emerytury znajdziemy 
na stronie ZUS.
 Od 1 marca 2012 r. najniższa emerytura wynosi 799,18 zł.
 Aby obliczyć dochód gospodarstwa domowego, musimy dodać dochody brutto (czyli z 
podatkiem) wszystkich osób, które zamieszkują razem w tym gospodarstwie.

 Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po 
odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a także na ubezpieczenie 
chorobowe.

 Do dochodów nie wlicza się: dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z 
tytułu urodzenia się dziecka, dodatku (do zasiłku rodzinnego) 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.

 Po dodaniu wszystkich dochodów brutto z 3 ostatnich miesięcy, obliczamy średni miesięczny 
dochód przypadający na jednego członka rodziny. W tym celu dzielimy dochód gospodarstwa 
domowego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w rodzinie. Jeżeli wyliczona przez 
nas kwota dochodu będzie niższa niż:
1398,56zł (175 %. x 799,18 zł) — dla osoby mieszkającej samotnie,
998,97 zł (125 % x 799,18 zł) — dla rodziny, w której są co najmniej 2 osoby,
to możemy ubiegać się o dodatek mieszkaniowy.
Kwoty aktualne do kolejnej waloryzacji w 2013 roku.
 Kryterium powierzchni lokalowej: 
Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego bierze się pod uwagę wszystkie 
pomieszczenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, alkowy, hole, korytarze, 
łazienki itp. Nie wlicza się natomiast: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w 
ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek na opał.



Normatywna (określona w ustawie) powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub 
budynku mieszkalnego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego 
wynosi:
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.

Ustawy
Ustawy i rozporządzenia dla Dodatku Mieszkaniowego: 
1. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z  2001, Nr 71, poz. 734,z późn.zm.)  
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków 
mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156,poz. 1817).
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu 
przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz 
oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa 
domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia 
wywiadu ( Dz. U Nr 156, poz..1828)

Wnioski dla Dodatku Mieszkaniowego  składają się z :

I. Wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
II. Deklaracji o wysokości dochodów 

Wniosek o dodatek mieszkaniowych składa WNIOSKODAWCA, który powinien:
1.Wypełnić czytelnie (bez skreśleń i mazania) formularz wniosku + deklarację o dochodach,
2.Poświadczyć wniosek przez zarządcę domu tj. czytelny podpis + pieczątka.
3. Dołączyć do wniosku niżej wymienione dokumenty:
   A. tytuł prawny do zajmowanego lokalu:
     - najemca – decyzję, umowę lub wyrok sądu,
      -podnajemca – umowę najmu,
     - członek spółdzielni, właściciel lub najemca lokalu w budynku spółdzielni – akt 
notarialny,             aktualny wypis z księgi wieczystej lub umowę najmu,
     -właściciel lokalu lub domu jednorodzinnego – dokumenty albo oświadczenie o wielkości 
powierzchni użytkowej, oraz o wyposażeniu technicznym domu ( oświadczenie, właściciel 
składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań)
     -osoba bez tytułu prawnego oczekująca na dostarczenie przysługującego lokalu 
zamiennego      lub socjalnego – wyrok sądu;
      B. wymiar czynszu potwierdzający kwotę wydatków za miesiąc w którym składany jest 
wniosek z rozbiciem za poszczególne rodzaje wydatków (czynsz, opłaty za energię cieplną, 
wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych;
      C. dowód zapłaty za mieszkanie za ostatnie dwa miesiące w tym za miesiąc, w którym 
składany jest wniosek (książeczkę opłat lub kwitki) + wszelkie zwroty uzyskane w miesiącu 
w którym składany jest wniosek oraz w okresie trzech miesięcy poprzedzających złożenie 
wniosku,
      D. fakturę za prąd (1+2 stronę) za ostatni okres rozliczeniowy + dowód zapłaty (w 
przypadku przedpłatowego – ostatni wykupiony);



      E. zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające dochody osiągnięte przez 
wszystkich członków gospodarstwa domowego w okresie 3 m-cy poprzedzających datę 
złożenia wniosku:
      F. w przypadku rent, emerytur lub świadczeń przedemerytalnych – ostatnią decyzję i 
odcinki.      -   w przypadku alimentów – pokwitowanie potwierdzenia ich odbioru za pełne 3 
miesiące poprzedzające dzień złożenia wniosku + wyrok sądu;
      G. w przypadku funduszu alimentacyjnego – decyzję obejmującą okres, za który składana 
jest deklaracja;
     H. w przypadku pobierania świadczeń rodzinnych - decyzję obejmujące okres, za który 
jest składana deklaracja o dochodach;

W przypadku zasiłku dla bezrobotnych - decyzje potwierdzające wysokość przyznanego 
zasiłku (brutto) + kwitki wypłat lub inny dokument potwierdzający kwoty brutto.
W  przypadku osób bezrobotnych – dokument potwierdzający status osoby bezrobotnej 
bądź decyzję o wyrejestrowaniu
Osoby niepełnosprawne (poruszające się na wózku lub te, których niepełnosprawność 
wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju) orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. 
Orzekania o Niepełnosprawności i stosownie zaświadczenie lekarskie potwierdzające 
poruszanie się na wózku.

Dodatek przyznaje się od 1 – dnia m-ca następującego po dniu złożenia wniosku. W celu 
zachowania ciągłości dodatku należy złożyć wniosek w miesiącu , w którym kończy się 
dodatek. 

Sulejówek 15.11.2012.
udostępniła: Wiesława Romanowska

 

   

     


