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USTAWA 

z dnia 21 czerwca 2001 r. 

o dodatkach mieszkaniowych. 

(Dz. U. z dnia 10 lipca 2001 r.) 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1.  Ustawa reguluje zasady i tryb przyznawania, ustalania wysoko�ci i wypłacania dodatków 
mieszkaniowych oraz wła�ciwo�� organów w tych sprawach. 

Art. 2. 1. Dodatek mieszkaniowy, z zastrze�eniem art. 7 ust. 3 i 4, przysługuje: 
 1) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, 
 2) osobom mieszkaj�cym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do 

lokalu mieszkalnego, 
 3) osobom mieszkaj�cym w lokalach mieszkalnych znajduj�cych si� w budynkach stanowi�cych ich 

własno�� i wła�cicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, 
 4) innym osobom maj�cym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponosz�cym wydatki 

zwi�zane z jego zajmowaniem, 
 5) osobom zajmuj�cym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekuj�cym na przysługuj�cy im lokal 

zamienny albo socjalny. 
2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje na podstawie tylko jednego z tytułów wymienionych w ust. 1. 

Art. 3. 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1, je�eli �redni 
miesi�czny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesi�cy poprzedzaj�cych 
dat� zło�enia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najni�szej 
emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, 
obowi�zuj�cej w dniu zło�enia wniosku, z zastrze�eniem art. 6 ust. 8. 

2.  Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego uwzgl�dnia si� kwot� najni�szej 
emerytury obowi�zuj�c� w dniu zło�enia wniosku, ogłaszan� przez Prezesa Zakładu Ubezpiecze� 
Społecznych w Dzienniku Urz�dowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 94 
ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpiecze� 
Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z pó�n. zm.). 

3. Za dochód uwa�a si� wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu 
składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, okre�lonych w 
przepisach o systemie ubezpiecze� społecznych, chyba �e zostały ju� zaliczone do kosztów uzyskania 
przychodu. Do dochodu nie wlicza si� dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków piel�gnacyjnych, zasiłków 
okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych �wiadcze� pieni��nych i �wiadcze� w naturze z 
pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego. 

4. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala si� na podstawie powierzchni gruntów w 
hektarach przeliczeniowych i przeci�tnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urz�du Statystycznego, na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. 
o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z pó�n. zm.). 
orzeczenia s�dów 



Art. 4. Przez gospodarstwo domowe rozumie si� gospodarstwo prowadzone przez osob� ubiegaj�c� 
si� o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmuj�c� lokal albo gospodarstwo prowadzone przez t� 
osob� wspólnie z mał�onkiem i innymi osobami stale z ni� zamieszkuj�cymi i gospodaruj�cymi, które 
swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodz� z prawa tej osoby. 
orzeczenia s�dów 

Art. 5. 1. Normatywna powierzchnia u�ytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w 
którym znajduje si� tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywn� 
powierzchni�", w przeliczeniu na liczb� członków gospodarstwa domowego nie mo�e przekracza�: 
 1) 35 m2 - dla 1 osoby, 
 2) 40 m2 - dla 2 osób, 
 3) 45 m2 - dla 3 osób, 
 4) 55 m2 - dla 4 osób, 
 5) 65 m2 - dla 5 osób, 
 6) 70 m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym wi�kszej liczby osób dla ka�dej 

kolejnej osoby zwi�ksza si� normatywn� powierzchni� tego lokalu o 5 m2. 
2. W wypadku najmu albo podnajmu cz��ci lokalu mieszkalnego za powierzchni� u�ytkow� lokalu 

mieszkalnego lub cz��ci tego lokalu zajmowanego przez gospodarstwo domowe najemcy albo 
podnajemcy uwa�a si� powierzchni� zajmowanych pokoi, wynikaj�c� z umowy najmu lub podnajmu, oraz 
cz��� powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszcze� wspólnych znajduj�cych si� w tym 
lokalu, odpowiadaj�c� stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego najemcy albo podnajemcy 
do liczby osób zajmuj�cych cały lokal. Za powierzchni� u�ytkow� lokalu mieszkalnego zamieszkiwan� 
przez wynajmuj�cego uwa�a si� powierzchni� pokoi zajmowanych przez gospodarstwo domowe 
wynajmuj�cego oraz cz��� powierzchni kuchni, łazienki, korytarzy i innych pomieszcze� wspólnych 
wchodz�cych w skład tego lokalu, odpowiadaj�c� stosunkowi liczby członków gospodarstwa domowego 
wynajmuj�cego do liczby osób zajmuj�cych cały lokal. 

3. Normatywn� powierzchni� powi�ksza si� o 15 m2, je�eli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba 
niepełnosprawna poruszaj�ca si� na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawno�� 
wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekaj� 
powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawno�ci, o których mowa w ustawie z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 
Nr 123, poz. 776, z pó�n. zm.). 

4. Wydatki na normatywn� powierzchni� zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza si�, dziel�c 
wydatki za ten lokal przez jego powierzchni� u�ytkow� i mno��c uzyskany w ten sposób wska�nik przez 
normatywn� powierzchni�, o której mowa w ust. 1. 

5. Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia u�ytkowa lokalu mieszkalnego nie 
przekracza normatywnej powierzchni o wi�cej ni�: 
 1) 30% albo 
 2) 50% pod warunkiem, �e udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni u�ytkowej tego lokalu nie 

przekracza 60%. 
orzeczenia s�dów 

Art. 6. 1. Wysoko�� dodatku mieszkaniowego stanowi ró�nic� mi�dzy wydatkami, o których mowa w 
ust. 3-6, przypadaj�cymi na normatywn� powierzchni� u�ytkow� zajmowanego lokalu mieszkalnego, a 
kwot� stanowi�c� wydatki poniesione przez osob� otrzymuj�c�, z zastrze�eniem ust. 2, dodatek w 
wysoko�ci: 
 1) 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym, 
 2) 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym, 
 3) 10% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i wi�kszym. 

2. Je�eli �redni miesi�czny dochód, o którym mowa w art. 3 ust. 1, jest równy lub wy�szy od 150% 
kwoty najni�szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie 
wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysoko�ci �rednich miesi�cznych dochodów 
wymienionych w art. 3 ust. 1, wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje si� 
wydatki poniesione przez osob� otrzymuj�c� dodatek w wysoko�ci: 
 1) 20% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym, 
 2) 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym, 



 3) 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i wi�kszym. 
3. Wydatkami poniesionymi przez osob� ubiegaj�c� si� o dodatek mieszkaniowy s� �wiadczenia 

okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w zwi�zku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. 
4. Wydatkami, o których mowa w ust. 3, s�: 

 1) czynsz, 
 2) opłaty zwi�zane z eksploatacj� i utrzymaniem nieruchomo�ci w cz��ciach przypadaj�cych na lokale 

mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, 
 3) zaliczki na koszty zarz�du nieruchomo�ci� wspóln�, 
 4) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego, 
 5) inne ni� wymienione w pkt 1-4 opłaty za u�ywanie lokalu mieszkalnego, 
 6) opłaty za energi� ciepln�, wod�, odbiór nieczysto�ci stałych i płynnych, 
 7) wydatek stanowi�cy podstaw� obliczania ryczałtu na zakup opału. 

4a.  Nie stanowi� wydatków, o których mowa w ust. 4, wydatki poniesione z tytułu: 
 1) ubezpiecze�, podatku od nieruchomo�ci, opłat za wieczyste u�ytkowanie gruntów, 
 2) opłat za gaz przewodowy, energi� elektryczn�, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu 

jednorodzinnego) na cele bytowe. 
5.  (uchylony). 
6. Je�eli osoba ubiegaj�ca si� o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu 

niewchodz�cym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, do wydatków przyjmowanych dla celów 
obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza si�: 
 1) wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz 

wył�cznie do wysoko�ci czynszu, jaki obowi�zywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w 
skład zasobu mieszkaniowego gminy, 

 2) opłaty, poza czynszem, które obowi�zywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby lokal ten 
wchodził w skład tego zasobu. 
7. Je�eli lokal mieszkalny nie jest wyposa�ony w instalacj� doprowadzaj�c� energi� ciepln� do celów 

ogrzewania, w instalacj� ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewn�trznego �ródła znajduj�cego si� 
poza lokalem mieszkalnym, osobie uprawnionej do dodatku mieszkaniowego przyznaje si� ryczałt na 
zakup opału stanowi�cy cz��� dodatku mieszkaniowego. 

8. Je�eli �redni miesi�czny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest wy�szy od 
okre�lonego w art. 3 ust. 1, a kwota nadwy�ki nie przekracza wysoko�ci dodatku mieszkaniowego, 
nale�ny dodatek mieszkaniowy obni�a si� o t� kwot�. 

9. Je�eli powierzchnia u�ytkowa lokalu mieszkalnego jest mniejsza lub równa normatywnej 
powierzchni, dodatek mieszkaniowy ustala si� w wysoko�ci ró�nicy mi�dzy wydatkami ponoszonymi za 
ten lokal a odpowiedni� kwot� wymienion� w ust. 1 pkt 1-3 lub w ust. 2 pkt 1-3. 

10. Wysoko�� dodatku mieszkaniowego, ł�cznie z ryczałtem, o którym mowa w ust. 7, nie mo�e 
przekracza�, z zastrze�eniem ust. 11, 70 % wydatków przypadaj�cych na normatywn� powierzchni� 
zajmowanego lokalu mieszkalnego lub 70 % faktycznych wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny, 
je�eli powierzchnia tego lokalu jest mniejsza lub równa normatywnej powierzchni. 

11. Rada gminy, w drodze uchwały, mo�e podwy�szy� lub obni�y�, nie wi�cej ni� o 20 punktów 
procentowych, wysoko�� wska�ników procentowych, o których mowa w ust. 10. 
orzeczenia s�dów 

Art. 7. 1. Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku 
mieszkaniowego, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku 
doł�cza si� deklaracj� o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesi�cy kalendarzowych 
poprzedzaj�cych dzie� zło�enia wniosku oraz inne niezb�dne dokumenty. 

1a.  Organ, o którym mowa w ust. 1, mo�e upowa�ni� inn� osob� do wydawania decyzji w sprawach 
dodatku mieszkaniowego. 

2. Wła�ciciel domu jednorodzinnego jest obowi�zany doł�czy� do wniosku, o którym mowa w ust. 1, 
dokumenty potwierdzaj�ce wielko�� powierzchni u�ytkowej i stan wyposa�enia technicznego budynku. 

3.  Organ, o którym mowa w ust. 1, odmawia przyznania dodatku mieszkaniowego, je�eli w wyniku 
przeprowadzenia wywiadu �rodowiskowego ustali, �e: 
 1) wyst�puje ra��ca dysproporcja pomi�dzy niskimi dochodami wykazanymi w zło�onej deklaracji, o 

której mowa w ust. 1, a faktycznym stanem maj�tkowym wnioskodawcy, wskazuj�cym, �e jest on w 



stanie uiszcza� wydatki zwi�zane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) 
wykorzystuj�c własne �rodki i posiadane zasoby maj�tkowe lub 

 2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkuj�cych i gospodaruj�cych z wnioskodawc� jest mniejsza ni� 
wykazana w deklaracji, o której mowa w ust. 1. 
4. Upowa�niony przez organ, o którym mowa w ust. 1, pracownik przeprowadzaj�cy wywiad 

�rodowiskowy mo�e ��da� od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego zło�enia, pod 
rygorem odpowiedzialno�ci karnej, o�wiadczenia o stanie maj�tkowym, zawieraj�cego w szczególno�ci 
dane dotycz�ce posiadanych: 
 1) ruchomo�ci i nieruchomo�ci, 
 2) zasobów pieni��nych. 
Odmowa zło�enia o�wiadczenia stanowi podstaw� do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku 
mieszkaniowego. 

4a. Przed zło�eniem o�wiadczenia, o którym mowa w ust. 4, pracownik przeprowadzaj�cy wywiad 
�rodowiskowy uprzedza składaj�cego o�wiadczenie o stanie maj�tkowym o odpowiedzialno�ci karnej za 
zło�enie fałszywego o�wiadczenia. 

5. Dodatek mieszkaniowy przyznaje si� na okres 6 miesi�cy, licz�c od pierwszego dnia miesi�ca 
nast�puj�cego po dniu zło�enia wniosku. 

6. Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje si�, je�eli jego kwota byłaby ni�sza ni� 2% kwoty 
najni�szej emerytury w dniu wydania decyzji. 

7. Decyzja w sprawie dodatku mieszkaniowego powinna by� wydana w ci�gu miesi�ca od dnia 
zło�enia wniosku oraz dor�czona wnioskodawcy i zarz�dcy lub osobie uprawnionej do pobierania 
nale�no�ci za lokal mieszkalny. 

8. Wniesienie odwołania od decyzji, o której mowa w ust. 7, nie powoduje wstrzymania wypłaty tego 
dodatku. Odwołanie wnosi si� do samorz�dowego kolegium odwoławczego za po�rednictwem organu, 
który wydał t� decyzj�. 

9. Je�eli w wyniku wznowienia post�powania stwierdzono, �e dodatek mieszkaniowy przyznano na 
podstawie nieprawdziwych danych zawartych w deklaracji lub wniosku, o których mowa w ust. 1, osoba 
otrzymuj�ca dodatek mieszkaniowy jest obowi�zana do zwrotu nienale�nie pobranych kwot w podwójnej 
wysoko�ci. Nale�no�ci te wraz z odsetkami i kosztami egzekucyjnymi podlegaj� przymusowemu 
�ci�gni�ciu w trybie post�powania egzekucyjnego w administracji. Wypłat� dodatku mieszkaniowego w 
skorygowanej wysoko�ci wstrzymuje si� do czasu wyegzekwowania nale�no�ci. 

10. Zmiany danych zawartych we wniosku lub deklaracji zło�onej przez wnioskodawc�, które 
nast�piły w okresie 6 miesi�cy od dnia przyznania dodatku mieszkaniowego, nie maj� wpływu na 
wysoko�� wypłacanego dodatku mieszkaniowego. 

11. W wypadku stwierdzenia, �e osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na 
bie��co nale�no�ci za zajmowany lokal mieszkalny, wypłat� dodatku mieszkaniowego wstrzymuje si�, w 
drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległo�ci. Je�eli uregulowanie zaległo�ci nie 
nast�pi w ci�gu 3 miesi�cy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o 
przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania nale�no�ci w terminie 
okre�lonym w zdaniu drugim wypłaca si� dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była 
wstrzymana. 

12. Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania nale�no�ci za zajmowany lokal 
mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, mo�e wyst�pi� ponownie o jego 
przyznanie po uregulowaniu zaległo�ci powstałych w okresie obowi�zywania tej decyzji. 

13. Na ��danie organu przyznaj�cego dodatek mieszkaniowy osoba pobieraj�ca dodatek jest 
obowi�zana udost�pni� dokumenty potwierdzaj�ce wysoko�� dochodów wykazanych w deklaracji, o 
której mowa w ust. 1. 

14. Osoba korzystaj�ca z dodatku mieszkaniowego jest obowi�zana przechowywa� dokumenty, o 
których mowa w ust. 13, przez okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku. 

15. Minister wła�ciwy do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okre�li, w drodze 
rozporz�dzenia, sposób przeprowadzania wywiadu �rodowiskowego, a w szczególno�ci ustali wzór 
kwestionariusza wywiadu, wzór o�wiadczenia o stanie maj�tkowym wnioskodawcy i innych członków 
gospodarstwa domowego oraz wzór legitymacji pracownika upowa�nionego do przeprowadzenia 
wywiadu. 
akty wykonawcze 
orzeczenia s�dów 



Art. 8. 1. Dodatek mieszkaniowy wypłaca si�, w terminie do dnia 10 ka�dego miesi�ca z góry, 
zarz�dcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania nale�no�ci za lokal mieszkalny. W tym samym 
terminie wypłaca si� ryczałt, o którym mowa w art. 6 ust. 7. 

2. Dodatek mieszkaniowy wypłaca si� w cało�ci do r�k osoby b�d�cej wła�cicielem domu 
jednorodzinnego w terminie, o którym mowa w ust. 1. 

3. Zarz�dca domu lub osoba, o której mowa w ust. 1, zalicza dodatek mieszkaniowy na poczet 
przysługuj�cych lub rozliczanych za jej po�rednictwem nale�no�ci za zajmowany lokal mieszkalny. 

4. Pobieraj�cy nale�no�ci za lokale mieszkalne ma obowi�zek niezwłocznego zawiadomienia organu 
przyznaj�cego dodatek mieszkaniowy o wyst�pieniu zaległo�ci, o których mowa w art. 7 ust. 11, 
obejmuj�cych pełne 2 miesi�ce. W razie niedopełnienia tego obowi�zku pobieraj�cy zwraca organowi 
przyznaj�cemu dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków wypłacone za miesi�ce, w których wyst�powały 
zaległo�ci w tych opłatach. Pobieraj�cy jest obowi�zany zwróci� organowi te kwoty w terminie kolejnych 2 
miesi�cy, je�eli gospodarstwo domowe, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy, nie ui�ci zaległych 
opłat w terminie miesi�ca od powstania obowi�zku zawiadomienia organu o powstaniu zaległo�ci. Je�eli 
ryczałt na zakup opału był wypłacany do r�k pobieraj�cego, na którym spoczywa obowi�zek 
powiadamiania organu przyznaj�cego dodatek mieszkaniowy o wyst�pieniu zaległo�ci w opłatach, 
pobieraj�cy zwraca tak�e nienale�nie wypłacony ryczałt. 

Art. 9. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporz�dzenia, okre�li: 
 1) szczegółowy wykaz i wysoko�� wydatków za zajmowany lokal mieszkalny, stanowi�cych podstaw� 

obliczania dodatku mieszkaniowego, 
 2) sposób ustalania wysoko�ci ryczałtu na zakup opału, 
 3) wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 2, 
 4) wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

2. Rozporz�dzenie, o którym mowa w ust. 1, okre�la w szczególno�ci: 
 1) szczegółowe rodzaje wydatków w gospodarstwach domowych: najemców, członków spółdzielni 

mieszkaniowych, wła�cicieli domów jednorodzinnych, wła�cicieli budynków i lokali mieszkalnych, 
osób zajmuj�cych lokal mieszkalny bez tytułu prawnego i oczekuj�cych na przysługuj�cy im lokal 
zamienny lub socjalny oraz najemców i podnajemców opłacaj�cych czynsz wolny, 

 2) sposób ustalania i maksymaln� wysoko�� ryczałtu na zakup opału dla gospodarstw domowych, 
których lokale mieszkalne nie s� wyposa�one w instalacj� doprowadzaj�c� energi� ciepln� do celów 
ogrzewania, w instalacj� ciepłej wody oraz gazu przewodowego, 

 3) dane, które powinny by� zawarte we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, a w 
szczególno�ci dotycz�ce osoby ubiegaj�cej si� o ten dodatek, zajmowanego lokalu mieszkalnego i 
jego technicznego wyposa�enia oraz miesi�cznych wydatków za ten lokal, 

 4) dane, które powinny by� zawarte w deklaracji o dochodach, a w szczególno�ci dane dotycz�ce osób 
wchodz�cych w skład gospodarstwa domowego, ich miejsca pracy b�d� nauki oraz wysoko�� ich 
dochodu. 

akty wykonawcze 
orzeczenia s�dów 
wzory 

Art. 9a.  Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy. 

Rozdział 2 

Art. 10.  (uchylony). 

Art. 11.  (uchylony). 

Art. 12.  (uchylony). 

Art. 13.  (uchylony). 

Art. 14.  (uchylony). 



Rozdział 3 

Zmiany w przepisach obowi�zuj�cych. Przepisy przej�ciowe i ko�cowe 

Art. 15. W ustawie z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 i Nr 162, poz. 1119, z 1999 r. Nr 111, poz. 1281, z 2000 r. Nr 3, poz. 
46, Nr 5, poz. 67, Nr 83, poz. 946, Nr 88, poz. 988, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1317 oraz z 2001 r. Nr 
4, poz. 27, Nr 32, poz. 386 i Nr 71, poz. 733) skre�la si� rozdział 6. 

Art. 16. W 2002 r. dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1, je�eli 
�redni miesi�czny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesi�cy 
poprzedzaj�cych dat� zło�enia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 150% 
kwoty najni�szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 100% tej kwoty w gospodarstwie 
wieloosobowym, obowi�zuj�cej w dniu zło�enia wniosku, z zastrze�eniem art. 6 ust. 8. 
orzeczenia s�dów 

Art. 17. 1. W latach 2003 i 2004 dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, o których mowa w art. 2 
ust. 1, je�eli �redni miesi�czny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 
miesi�cy poprzedzaj�cych dat� zło�enia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 
160% kwoty najni�szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 110% tej kwoty w gospodarstwie 
wieloosobowym, obowi�zuj�cej w dniu zło�enia wniosku, z zastrze�eniem art. 6 ust. 8. 

2. Je�eli �redni miesi�czny dochód, o którym mowa w ust. 1, jest równy lub wy�szy od 150% kwoty 
najni�szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% tej kwoty w gospodarstwie 
wieloosobowym, lecz nie przekracza odpowiednich wysoko�ci �rednich miesi�cznych dochodów 
wymienionych w ust. 1, wówczas dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego przyjmuje si� wydatki 
poniesione przez osob� otrzymuj�c� dodatek mieszkaniowy w wysoko�ci: 
 1) 20% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie jednoosobowym, 
 2) 15% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 2-4-osobowym, 
 3) 12% dochodów gospodarstwa domowego - w gospodarstwie 5-osobowym i wi�kszym. 

Art. 18. (uchylony). 

Art. 19. Sprawy wszcz�te i niezako�czone przed dniem wej�cia w �ycie ustawy prowadzi si� na 
podstawie jej przepisów. 

Art. 20. (uchylony). 

Art. 21. Ustawa wchodzi w �ycie z dniem 1 stycznia 2002 r., z wyj�tkiem: 
 1) art. 3 ust. 1, art. 6 ust. 2 oraz art. 10 ust. 7, które wchodz� w �ycie z dniem 1 stycznia 2005 r., 
 2) art. 14, który wchodzi w �ycie z dniem 1 listopada 2001 r. 
 
 


