DODATKI MIESZKANIOWE
Podstawa prawna:
•
•
•

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (tj. Dz. U z 2019r., poz. 2133),
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. nr 156,
poz.1817 z późn. zm.),
Uchwała nr VII/41/2007 Rady Miejskiej Łasin z dnia 27 kwietnia 2007r w sprawie obniżenia wskaźników
procentowych wydatków do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
•
•
•
•
•

najemcom oraz 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,
osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny
albo socjalny.

Kryterium dochodowe:
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa powyżej jeżeli średni miesięczny dochód na jednego
członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę założenia wniosku o przyznanie
dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury tj. 2100,00 zł w gospodarstwie
jednoosobowym lub 125% tej kwoty tj. 1500,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia
wniosku.
Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wyższy od określonych
powyżej, a kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku mieszkaniowego, należny dodatek mieszkaniowy
obniża się o tę kwotę.
Dochód:
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, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej
dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny
w 2007r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015
r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018
r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11
lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), dodatku
wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111, 924 i 1818), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018
r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. poz.
1540 oraz z 2019 r. poz. 1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 9 ustawy z dnia 22
listopada 2018 r. o grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz. U. poz. 2529) oraz świadczenia
uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób
niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. poz. 1622).

Powierzchnia lokalu:
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko
jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), 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,
a w razie zamieszkania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się
normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Powierzchnia użytkowa zajmowanego mieszkania nie może przekraczać normatywnej powierzchni o więcej niż
30%. Możliwe jest przekroczenie powierzchni normatywnej do 50% lecz dotyczy to jedynie przypadków, gdzie łączna
powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60% całkowitej powierzchni użytkowej mieszkania. Normatywną
powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca
się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkania w oddzielnym
pokoju.

Podstawę obliczenia dodatku mieszkaniowego stanową następujące rodzaje wydatków w gospodarstwach
domowych:
•

•

•

•

•

najemców i podnajemców oraz innych osób mających tytuł prawny do użytkowania lokalu (z wyjątkiem
wymienionych poniżej) - czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu oraz opłaty za energię cieplną, wodę,
odbiór nieczystości stałych i płynnych,
członków spółdzielni mieszkaniowych, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali mieszkalnych, osób,
którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, nie będących członkami
spółdzielni mieszkaniowych, oraz właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach spółdzielni mieszkaniowych opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych oraz opłaty związane z eksploatacją i
utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat za wieczyste użytkowanie gruntów.
właścicieli lokali mieszkalnych - opłaty za energię cieplną i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór
nieczystości stałych i płynnych oraz zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, z wyłączeniem
ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów,
osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz
właścicieli domów jednorodzinnych - opłaty za energię cieplną; i wodę dostarczane do lokalu, opłaty za odbiór
nieczystości stałych i płynnych,
zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego
lub socjalnego - odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty za energię cieplną,
wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych, z wyłączeniem ubezpieczeń, podatku od nieruchomości i opłat
za wieczyste użytkowanie gruntów.

Właściciele domów jednorodzinnych obowiązani są dołączyć do wniosku dokumenty lub oświadczenie o
wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu.
Maksymalna wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Łasin z dnia
27 kwietnia 2007r. nie może przekraczać 50% wydatków przypadających na normatywną powierzchnię zajmowanego
lokalu mieszkalnego.
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu
złożenia wniosku.

KONSEKWENCJE NIE OPŁACANIA NA BIEŻĄCO NALEŻNOŚCI ZA LOKAL!
W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności
za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się do czasu uregulowania zaległości.
Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji wówczas decyzja o przyznaniu
dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie dodatek mieszkaniowy wypłaca
się za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

Do prawidłowo wypełnionego i potwierdzonego przez zarządcę domu wniosku o przyznanie dodatku
mieszkaniowego i deklaracji należy dołączyć do wglądu następujące dokumenty:
• dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego mieszkania (akt własności, umowa najmu itp.)
• aneksy, rachunki, noty naliczeniowe z wyszczególnieniem należności za lokal za miesiąc, w jakim składany jest
wniosek
• zaświadczenie potwierdzające wysokość dochodów (przychód - składki na ubezpieczenie społeczne - koszty
uzyskania przychodu) za okres 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, a w szczególności
zaświadczenia potwierdzające wysokość zarobków, alimentów, decyzje (lub odcinki) określające aktualne
wysokości pobieranych świadczeń emerytalno-rentowych, dodatków kombatanckich, ryczałtów
energetycznych, zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, wysokości pobieranych przez studentów
stypendiów,
• w przypadku osób, których lokale mieszkalne nie są wyposażone w instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej
wody lub gazu przewodowego fakturę za energię elektryczną wraz z rozliczeniem (lub inny dokument) za
ostatni okres rozliczeniowy.
DODATEK ENERGETYCZNY
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 ze zm.) <art. 5c-5g>
Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje odbiorcy wrażliwemu, tj. osobie, której przyznano dodatek
mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017
r. poz. 180 ze zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z
przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. (Monitor Polski z 26.04.2019r., poz. 402)
wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2019r. do dnia 30 kwietnia 2020r. wynosi
odpowiednio: dla 1-osobowego gospodarstwa domowego 11,37 zł miesięcznie, dla gospodarstwa 2-4 osobowego
15,80 zł miesięcznie, dla gospodarstwa 5-osobowego i większego 18,96 zł miesięcznie.

Załączniki:
1. Wniosek o dodatek mieszkaniowy
2. Deklaracja o wysokości dochodów
3. Wniosek o dodatek energetyczny

