
 

4.Przyznawanie dodatku mieszkaniowego 

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta (lub inna upowaŜniona przez ten organ osoba) w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja 

powinna być wydana w ciągu miesiąca od dnia złoŜenia wniosku oraz doręczona wnioskodawcy i zarządcy domu 

lub osobie uprawnionej do pobierania naleŜności za lokal mieszkalny.  

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

dniu złoŜenia wniosku (miarodajna jest data wpływu dokumentacji do urzędu, a nie data nadania przesyłki w 

urzędzie pocztowym). 

 

5.Odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego:  

1) Nie spełnianie przesłanek ustawowych, np. nadmetraŜ, brak tytułu prawnego do lokalu (przy jednoczesnym 

braku uprawnień do lokalu zamiennego bądź socjalnego),  

2) Kwota dodatku byłaby niŜsza niŜ 2 % najniŜszej emerytury w dniu wydania decyzji (tj.  17,61 zł),  

3) W wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, Ŝe występuje raŜąca dysproporcja między 

niskimi dochodami wykazanymi w deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy wskazującym,    

Ŝe jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wykorzystując własne środki    

i posiadane zasoby majątkowe lub faktyczna liczba osób wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z 

wnioskodawcą jest mniejsza, niŜ wykazana w deklaracji. Wywiadu środowiskowego dokonuje upowaŜniony 

pracownik gminy, mogący Ŝądać od wnioskodawcy i członków jego gospodarstwa domowego oświadczeń o stanie 

majątkowym, zawierających w szczególności dane o posiadanych ruchomościach i nieruchomościach oraz 

zasobach pienięŜnych. Odmowa złoŜenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o odmowie 

przyznania dodatku mieszkaniowego. Szczegółowe kwestie dotyczące przeprowadzania wywiadu 

reguluje rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 

kwietnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 589). 

 

6.Wypłata dodatku mieszkaniowego 

Dodatek jest wypłacany do 10 dnia kaŜdego miesiąca z góry – zarządcy domu lub osobie uprawnionej do 

pobierania naleŜności za lokal mieszkalny.  

Jedynie właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dodatek mieszkaniowy do rąk własnych.  

Ryczałt na zakup opału przekazywany jest na adres domowy wnioskodawcy.  

Wniesienie odwołania od decyzji przyznającej dodatek nie wstrzymuje wypłaty dodatku.  

Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji w okresie 6 miesięcy od dnia przyznania dodatku nie mają 

wpływu na jego wysokość. 

 

7.Wstrzymanie wypłaty dodatku mieszkaniowego  

Wypłata dodatku zostanie wstrzymana, gdy w wyniku wznowienia postępowania stwierdzi się,  Ŝe dodatek 

mieszkaniowy przyznano na podstawie fałszywych danych zawartych w deklaracji lub wniosku. Osoba, której 

przyznano dodatek zobowiązana jest wtedy do jego zwrotu w podwójnej wysokości.  

W przypadku stwierdzenia, Ŝe osoba której przyznano dodatek nie opłaca na bieŜąco naleŜności  za lokal 

mieszkalny, wypłatę dodatku wstrzymuje się takŜe w drodze decyzji administracyjnej  do czasu uregulowania 

zaległości. Gdy zaległość zostanie uregulowana w terminie 3 miesięcy od wydania decyzji wstrzymującej wypłatę 

dodatku, dodatek mieszkaniowy zostanie wypłacony za okres, w którym wypłata była wstrzymana. Jeśli 

uregulowanie zaległości nie nastąpi w tym terminie, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa         

z mocy prawa. Ponowne wystąpienie o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest wtedy moŜliwe jedynie pod 

warunkiem uregulowania zaległości powstałych w okresie obowiązywania decyzji przyznającej dodatek.  

NaleŜy pamiętać, Ŝe pobierający naleŜności za lokale mieszkalne (zarządca budynku) powinien niezwłocznie 

zawiadomić organ, który wydał decyzję o przyznaniu dodatku, o powstaniu zaległości obejmujących pełne dwa 

miesiące. JeŜeli tego nie uczyni, a gospodarstwo domowe, któremu został przyznany dodatek nie uiści zaległych 

opłat, naraŜa się sam na zwrot organowi kwoty dodatków wypłaconych za miesiące, w których występowały 

zaległości w opłatach. 


