
Uprawnienia do otrzymania dodatków mieszkaniowych posiadają osoby spełniające 

następujące warunki: 

WARUNEK 1 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom mieszkającym w lokalach, do których mają tytuł 

prawny. Przysługuje również osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, 

oczekującym na przysługujący im (przyznany wyrokiem sądu) lokal zamienny lub socjalny. 

 

WARUNEK 2 

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy suma dochodów wszystkich członków gospodarstwa 

domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie 

dodatku mieszkaniowego, w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego 

miesięcznie nie przekracza 125% najniższej emerytury brutto w gospodarstwie 

wieloosobowym i 175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub gdy kwota 

nadwyżki dochodu nie przekracza kwoty dodatku mieszkaniowego. Wysokość najniższej 

emerytury uwzględnia się w kwocie obowiązującej w dniu złożenia wniosku. 

Od dnia 01.03.2020 roku kwota najniższej emerytury brutto wynosi: 

• 100% - 1 200,00 zł 

• 125% - 1 500,00 zł 

• 150% - 1 800,00 zł 

• 175% - 2 100,00 zł 

• 2% - 24,00 zł 

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz odliczeniu 

składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe, określonych w przepisach o 

systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania 

przychodów.  

 

Do dochodów nie wlicza się: 

1. świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, 

2. dodatków dla sierot zupełnych, 

3. jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, 

4. dodatku z tytułu urodzenia dziecka, 

5. pomocy w zakresie dożywiania, 

6. zasiłków i dodatków pielęgnacyjnych, 

7. zasiłków okresowych z pomocy społecznej, 

8. jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, 

9. dodatku mieszkaniowego, 

10. dodatku energetycznego, 

11. 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., 

12. 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), 

13. 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.), 

14. 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), 

15. 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), 

16. 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), 

17. 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). 

  

WARUNEK 3 

 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie 

przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział 

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

 

Normatywną powierzchnię lokalu powiększa się o 15 m2 jeżeli: 

o w lokalu zamieszkuje osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim, 

o w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga 

zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. 

  Powierzchnia normatywna wynosi: powiększona o 30% powiększona o 50% 

1. gospodarstwo 1 osobowe - 35 m2 = 45,50 m2 = 52,50 m2 

2. gospodarstwo 2 osobowe - 40 m2 = 52,00 m2 = 60,00 m2 

3. gospodarstwo 3 osobowe - 45 m2 = 58,50 m2 = 67,50 m2 

4. gospodarstwo 4 osobowe - 55 m2 = 71,50 m2 = 82,50 m2 

5. gospodarstwo 5 osobowe - 65 m2 = 84,50 m2 = 97,50 m2 

6. gospodarstwo 6 osobowe - 70 m2 = 91,00 m2 = 105,00 m2 

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób, dla każdej kolejnej osoby 

zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2. 

 


