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USTAWA

z dnia 8 paêdziernika 2004 r.

o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych

Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o do-
datkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734,
z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 203,
poz. 1966) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. 1. Dodatek mieszkaniowy, z zastrze˝eniem
art. 7 ust. 3 i 4, przys∏uguje:

1) najemcom oraz podnajemcom lokali
mieszkalnych,

2) osobom mieszkajàcym w lokalach
mieszkalnych, do których przys∏uguje
im spó∏dzielcze prawo do lokalu
mieszkalnego,

3) osobom mieszkajàcym w lokalach
mieszkalnych znajdujàcych si´ w bu-
dynkach stanowiàcych ich w∏asnoÊç
i w∏aÊcicielom samodzielnych lokali
mieszkalnych,

4) innym osobom majàcym tytu∏ praw-
ny do zajmowanego lokalu mieszkal-
nego i ponoszàcym wydatki zwiàzane
z jego zajmowaniem,

5) osobom zajmujàcym lokal mieszkal-
ny bez tytu∏u prawnego, oczekujà-
cym na przys∏ugujàcy im lokal za-
mienny albo socjalny.

2. Dodatek mieszkaniowy przys∏uguje na
podstawie tylko jednego z tytu∏ów wy-
mienionych w ust. 1.”;

2) w art. 3 ust. 2 i 4 otrzymujà brzmienie: 

„2. Przy wydawaniu decyzji o przyznaniu dodatku
mieszkaniowego uwzgl´dnia si´ kwot´ najni˝-
szej emerytury obowiàzujàcà w dniu z∏o˝enia
wniosku, og∏aszanà przez Prezesa Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych 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 emerytu-

rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353,
z póên. zm.1)).”

„4. Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego
ustala si´ na podstawie powierzchni gruntów
w hektarach przeliczeniowych i przeci´tnego
dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, ostat-
nio og∏aszanego przez Prezesa G∏ównego
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 póên.
zm.2)).”;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Przez gospodarstwo domowe rozumie si´
gospodarstwo prowadzone przez osob´
ubiegajàcà si´ o dodatek mieszkaniowy,
samodzielnie zajmujàcà lokal albo gospo-
darstwo prowadzone przez t´ osob´
wspólnie z ma∏˝onkiem i innymi osobami
stale z nià zamieszkujàcymi i gospodarujà-
cymi, które swoje prawa do zamieszkiwa-
nia w lokalu wywodzà z prawa tej osoby.”; 

4) w art. 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Normatywnà powierzchni´ powi´ksza si´
o 15 m2, je˝eli w lokalu mieszkalnym zamiesz-
kuje osoba niepe∏nosprawna poruszajàca si´
na wózku lub osoba niepe∏nosprawna, której
niepe∏nosprawnoÊç wymaga zamieszkiwania
w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszki-

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3, z 1996 r. Nr 91,
poz. 409, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 137, poz. 926,
z 1998 r. Nr 108, poz. 681, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, z 2002 r.
Nr 200, poz. 1680 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039 i Nr 162,
poz. 1568.

cie Mi´dzynarodowego Trybuna∏u Karnego,
sporzàdzonym w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708). Decyzj´ w tym
przedmiocie podejmuje komendant jednostki
Policji, Stra˝y Granicznej, Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego lub ˚andarmerii Wojsko-
wej.”.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski



wania w oddzielnym pokoju orzekajà powiato-
we zespo∏y do spraw orzekania o niepe∏no-
sprawnoÊci, o których mowa w ustawie z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏no-
sprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z póên.
zm.3)).”;

5) w art. 6: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wydatkami, o których mowa w ust. 3, sà:

1) czynsz,

2) op∏aty zwiàzane z eksploatacjà i utrzyma-
niem nieruchomoÊci w cz´Êciach przypa-
dajàcych na lokale mieszkalne w spó∏-
dzielni mieszkaniowej,

3) zaliczki na koszty zarzàdu nieruchomoÊcià
wspólnà,

4) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez
tytu∏u prawnego,

5) inne ni˝ wymienione w pkt 1—4 op∏aty za
u˝ywanie lokalu mieszkalnego,

6) op∏aty za energi´ cieplnà, wod´, odbiór
nieczystoÊci sta∏ych i p∏ynnych,

7) wydatek stanowiàcy podstaw´ obliczania
rycza∏tu na zakup opa∏u.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Nie stanowià wydatków, o których mowa
w ust. 4, wydatki poniesione z tytu∏u:

1) ubezpieczeƒ, podatku od nieruchomo-
Êci, op∏at za wieczyste u˝ytkowanie
gruntów,

2) op∏at za gaz przewodowy, energi´ elek-
trycznà, dostarczane do lokalu mieszkal-
nego (domu jednorodzinnego) na cele
bytowe.”,

c) uchyla si´ ust. 5;

6) w art. 7:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Organ, o którym mowa w ust. 1, mo˝e upo-
wa˝niç innà osob´ do wydawania decyzji
w sprawach dodatku mieszkaniowego.”,

b) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Organ, o którym mowa w ust. 1, odmawia
przyznania dodatku mieszkaniowego, je˝eli
w wyniku przeprowadzenia wywiadu Êrodo-
wiskowego ustali, ˝e:

1) wyst´puje ra˝àca dysproporcja pomi´dzy
niskimi dochodami wykazanymi w z∏o˝o-
nej deklaracji, o której mowa w ust. 1,
a faktycznym stanem majàtkowym wnio-
skodawcy, wskazujàcym, ˝e jest on w sta-
nie uiszczaç wydatki zwiàzane z zajmowa-
niem lokalu mieszkalnego (domu jedno-
rodzinnego) wykorzystujàc w∏asne Êrodki
i posiadane zasoby majàtkowe lub

2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszku-
jàcych i gospodarujàcych z wnioskodaw-
cà jest mniejsza ni˝ wykazana w deklara-
cji, o której mowa w ust. 1.

4. Upowa˝niony przez organ, o którym mowa
w ust. 1, pracownik przeprowadzajàcy wy-
wiad Êrodowiskowy mo˝e ˝àdaç od wnio-
skodawcy i innych cz∏onków gospodarstwa
domowego z∏o˝enia, pod rygorem odpo-
wiedzialnoÊci karnej, oÊwiadczenia o stanie
majàtkowym, zawierajàcego w szczególno-
Êci dane dotyczàce posiadanych: 

1) ruchomoÊci i nieruchomoÊci, 

2) zasobów pieni´˝nych. 

Odmowa z∏o˝enia oÊwiadczenia stanowi
podstaw´ do wydania decyzji o odmowie
przyznania dodatku mieszkaniowego.”,

c) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Przed z∏o˝eniem oÊwiadczenia, o którym
mowa w ust. 4, pracownik przeprowadza-
jàcy wywiad Êrodowiskowy uprzedza sk∏a-
dajàcego oÊwiadczenie o stanie majàtko-
wym o odpowiedzialnoÊci karnej za z∏o˝e-
nie fa∏szywego oÊwiadczenia.”.

Art. 2. Do osób niepe∏nosprawnych, które legity-
mujà si´ orzeczeniem zespo∏u do spraw orzekania
o niepe∏nosprawnoÊci wydanym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie art. 1 pkt 4 niniejszej ustawy oraz osób legity-
mujàcych si´ orzeczeniami, o których mowa w art. 5
i art. 62 ustawy powo∏anej w tym artykule, koniecz-
noÊç zamieszkiwania w oddzielnym pokoju mo˝e byç
udokumentowana w szczególnoÊci zaÊwiadczeniem
lekarskim lub opinià bieg∏ego.

Art. 3. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje
si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106,
poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001,
Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459,
Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444
i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387,
Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7,
poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228,
poz. 2262 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001.


