
POUCZENIE 

Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2019 poz. 2133  

ze zm.) Dochody gospodarstwa domowego : 

Art.3. ust.3. Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art.3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 

2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020r. poz.111).  

Art.3. ust.4. W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego 

gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych 

 i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1ha 

przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na 

podstawie art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. O podatku rolnym (Dz. U. z 2020r. poz.333).  

Art.3 ust.5. Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku 

prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 

26 lipca 1991r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 202 r. poz.1426, ze zm.), 

ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez 

naczelnika właściwego urzędu skarbowego.  

Art.3. ust.6. W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 20listopada 1998r. O zryczałtowanym podatku 

dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020r. 

poz.1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu 

ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny,  

o którym mowa w art.5 ust.7a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych.  

 

Gospodarstwo domowe  

Art.4. „Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę 

ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal 

mieszkalny albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi 

osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania 

w lokalu wywodzą z prawa tej osoby”.  

Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w: 

-domu pomocy społecznej, 

-młodzieżowym ośrodku wychowawczym, 

-schronisku dla nieletnich, -zakładzie poprawczym,  

-zakładzie karnym,  

-szkole, w tym w szkole wojskowej,  

jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie. 

Zgodnie z art. 7 ust. 13 i ust. 14 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach 

mieszkaniowych w celu weryfikacji i danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego i w deklaracji organ może wezwać wnioskodawcę do przekazania 

dodatkowych dokumentów potwierdzających te informacje i dane, wyznaczyć termin nie 

krótszy niż 14 dni. Organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego w przypadku 

niedostarczenia wskazanych dokumentów w wyznaczonym terminie, a osoba korzystająca  

z dodatku mieszkaniowego jest obowiązana przechowywać dokumenty, o których mowa, przez 

okres 3 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu tego dodatku. 


