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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie dodatków mieszkaniowych.

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71,
poz. 734) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owy wykaz i wysokoÊç wydatków za zaj-
mowany lokal mieszkalny, stanowiàcych podstaw´
obliczania dodatku mieszkaniowego,

2) sposób ustalania wysokoÊci rycza∏tu na zakup opa∏u,



3) wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowe-
go,

4) wzór deklaracji o dochodach gospodarstwa domo-
wego.

§ 2. 1. Podstaw´ obliczania dodatku mieszkaniowe-
go stanowià nast´pujàce rodzaje wydatków w gospo-
darstwach domowych:

1) najemców i podnajemców oraz innych osób majà-
cych tytu∏ prawny do u˝ywania lokalu, z wyjàtkiem
wymienionych w pkt 2—5 — czynsz albo inne op∏a-
ty za u˝ywanie lokalu oraz op∏aty za energi´ ciepl-
nà, wod´, odbiór nieczystoÊci sta∏ych i p∏ynnych,

2) cz∏onków spó∏dzielni mieszkaniowych oraz w∏aÊci-
cieli i najemców lokali w budynkach spó∏dzielni
mieszkaniowych — op∏aty za energi´ cieplnà, wo-
d´, odbiór nieczystoÊci sta∏ych i p∏ynnych oraz
koszty eksploatacji i remontów, z wy∏àczeniem
ubezpieczenia, podatku od nieruchomoÊci i op∏aty
za wieczyste u˝ytkowanie gruntów,

3) w∏aÊcicieli lokali mieszkalnych — op∏aty za energi´
cieplnà i wod´ dostarczane do lokalu, op∏aty za od-
biór nieczystoÊci sta∏ych i p∏ynnych oraz zaliczki na
koszty zarzàdu nieruchomoÊcià wspólnà, z wy∏à-
czeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomoÊci
i op∏aty za wieczyste u˝ytkowanie gruntów,

4) osób u˝ywajàcych lokali mieszkalnych w budyn-
kach wielorodzinnych stanowiàcych ich w∏asnoÊç
oraz w∏aÊcicieli domów jednorodzinnych — op∏a-
ty za energi´ cieplnà i wod´ dostarczane do loka-
lu, op∏aty za odbiór nieczystoÊci sta∏ych i p∏yn-
nych,

5) zajmujàcych lokal bez tytu∏u prawnego i oczekujà-
cych na dostarczenie przys∏ugujàcego im lokalu za-
miennego lub socjalnego — odszkodowanie za
zajmowanie lokalu bez tytu∏u prawnego oraz op∏a-
ty za energi´ cieplnà, wod´, odbiór nieczystoÊci
sta∏ych i p∏ynnych, z wy∏àczeniem ubezpieczenia,
podatku od nieruchomoÊci i op∏aty za wieczyste
u˝ytkowanie gruntów.

2. Do podstawy obliczenia dodatku mieszkaniowe-
go przyjmuje si´ wydatki, o których mowa w ust. 1,
w wysokoÊci 90% naliczonych i ponoszonych wydat-
ków.

3. Wydatki naliczone i ponoszone za okres d∏u˝-
szy ni˝ jeden miesiàc przelicza si´ na okresy mie-
si´czne.

4. Je˝eli wnioskodawca zajmuje cz´Êç lokalu miesz-
kalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu
wydatków na mieszkanie uwzgl´dnia si´ jedynie wy-
datki przypadajàce na t´ cz´Êç lokalu lub domu.

§ 3. 1. Je˝eli lokal mieszkalny nie jest wyposa˝ony
w instalacj´ doprowadzajàcà energi´ cieplnà do celów
ogrzewania, za wydatek, stanowiàcy podstaw´ obli-
czania rycza∏tu na zakup opa∏u, uznaje si´ równowar-
toÊç 5 kilowatogodzin energii elektrycznej wed∏ug ra-

chunku za ostatni okres rozliczeniowy, z wy∏àczeniem
op∏aty abonamentowej oraz sta∏ych op∏at miesi´cz-
nych, na 1 m2 normatywnej powierzchni u˝ytkowej,
o której mowa w art. 5, z uwzgl´dnieniem art. 6 ust. 9
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszka-
niowych.

2. Je˝eli lokal mieszkalny nie jest wyposa˝ony
w instalacj´ ciep∏ej wody, za wydatek, stanowiàcy
podstaw´ obliczania rycza∏tu na zakup opa∏u, uznaje
si´ równowartoÊç 20 kilowatogodzin energii elektrycz-
nej wed∏ug rachunku za ostatni okres rozliczeniowy,
z wy∏àczeniem op∏aty abonamentowej oraz sta∏ych
op∏at miesi´cznych, na ka˝dego cz∏onka gospodar-
stwa.

3. Je˝eli lokal mieszkalny nie jest wyposa˝ony w in-
stalacj´ gazu przewodowego, za wydatek, stanowiàcy
podstaw´ obliczania rycza∏tu na zakup opa∏u, uznaje
si´ równowartoÊç 10 kilowatogodzin energii elektrycz-
nej w gospodarstwie jednoosobowym wed∏ug rachun-
ku za ostatni okres rozliczeniowy, z wy∏àczeniem op∏a-
ty abonamentowej i sta∏ych op∏at miesi´cznych, oraz
równowartoÊç 2 kilowatogodzin na ka˝dà dodatkowà
osob´.

§ 4. 1. W celu ustalenia wysokoÊci rycza∏tu na zakup
opa∏u, wydatki wnioskodawcy, o których mowa w § 2
ust. 1, sumuje si´ z wydatkami, o których mowa w § 3,
a nast´pnie oblicza si´ wskaênik procentowy odpowia-
dajàcy udzia∏owi wydatków, o których mowa w § 3,
w ∏àcznej kwocie wydatków.

2. Kwota rycza∏tu na zakup opa∏u b´dàca cz´Êcià
dodatku mieszkaniowego, która jest wyp∏acana do ràk
wnioskodawcy, stanowi iloczyn obliczonego dodatku
mieszkaniowego i wskaênika, o którym mowa w ust. 1.

§ 5. 1. Osoba ubiegajàca si´ o przyznanie dodatku
mieszkaniowego powinna z∏o˝yç w urz´dzie w∏aÊciwej
gminy:

1) wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 1 do roz-
porzàdzenia,

2) deklaracj´ o wysokoÊci dochodów gospodarstwa
domowego, wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcz-
nik nr 2 do rozporzàdzenia.

2. Wnioskodawca b´dàcy w∏aÊcicielem domu jed-
norodzinnego powinien z∏o˝yç ponadto zaÊwiadcze-
nie organu w∏aÊciwego w sprawie wydania pozwole-
nia na budow´, potwierdzajàce powierzchni´ u˝ytko-
wà, w tym ∏àcznà powierzchni´ pokoi i kuchni, oraz
wyposa˝enie techniczne domu, a tak˝e przedstawiç ra-
chunki dotyczàce wydatków, o których mowa w § 2
ust. 1 pkt 4.

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Rady Ministrów
z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1817)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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