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Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu
dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych
w związku z zajmowaniem lokalu
mieszkalnego.

Kryteria uprawniające do otrzymania dodatku mieszkaniowego:
1) Tytuł prawny do lokalu
Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:
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 (np. umowa
użyczenia) i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na
przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu (np. gdy orzeczono o ich
uprawnieniu do lokalu socjalnego w wyroku sądowym).

2) Osiąganie odpowiednio niskiego dochodu
Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia
wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka
gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
- jednoosobowym – 40% (tj. 2 066,99 zł) ,
- wieloosobowym – 30% (tj. 1 550,24 zł) przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.
Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2020 r. wyniosło 5 167,47 zł.
Sposób obliczania dochodu i wypełniania deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
3) Odpowiednia powierzchnia użytkowa lokalu
Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie
normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

może

przekraczać

30 % albo
50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej
tego lokalu nie przekracza 60 %.
liczba członków
powierzchnia
30% przekroczenie
50% przekroczenie
gospodarstwa
normatywna
pow. normatywnej
pow. normatywnej
domowego
1 osoba
35,00 m2
45, 50 m2
52,50 m2
2 osoby
40,00 m2
52,00 m2
60,00 m2
2
2
3 osoby
45,00 m
58,50 m
67,50 m2
4 osoby
55,00 m2
71,50 m2
82,50 m2
2
2
5 osób
65,00 m
84,50 m
97,50 m2
6 osób
70,00 m2
91,00 m2
105,00 m2
W przypadku zamieszkiwania w lokalu większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby zwiększa
się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.
Normy powierzchni użytkowej podwyższa się o 15 m2, jeżeli w mieszkaniu zamieszkuje osoba
niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli
niepełnosprawność
wymaga
zamieszkiwania
w
oddzielnym
pokoju. O
wymogu
zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw
orzekania o niepełnosprawności.

Więcej informacji o dodatku mieszkaniowym znajduje się tutaj.
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