
Aby otrzymać dodatek mieszkaniowy należy spełnić następujące kryteria: 

1. Posiadać tytuł prawny do zajmowanego lokalu. 

2. Posiadać niski dochód. 

3. Posiadać określoną powierzchnię użytkową lokalu. 

Ad. 1. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które posiadają tytuł prawny do 

zajmowanego lokalu: 

a) najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, 

b) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im 

spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, 

c) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach 

stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, 

d) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i 

ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem, 

e) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na 

przysługujący im lokal zamienny albo socjalny. 

Ad. 2. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom o niskim dochodzie 

Jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy 

poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% 

kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty w gospodarstwie 

wieloosobowym.  

NAJNIŻSZA EMERYTURA OD 01.03.2013 r. - 831,15 zł. BRUTTO 

a) gospodarstwo wieloosobowe 125% - 1038,94 zł. - 12%, 10% 

b) gospodarstwo jednoosobowe  175% - 1454,51 zł. - 15% 

 

Ad. 3. Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, które posiadają określoną powierzchnię 

użytkową lokalu 

Normatywna powierzchnia użytkowa powiększona o dopuszczalnych 30% powierzchni: 

DLA 1 os.   - 35 m2 + 30 % =   45,50 m2 

DLA 2 os.   - 40 m2 + 30 % =   52,00 m2 

DLA 3 os.   - 45 m2 + 30 % =   58,50 m2 

DLA 4 os.   - 55 m2 + 30 % =   71,50 m2 

DLA 5 os.   - 65 m2 + 30 % =   84,50 m2 

DLA 6 os.   - 70 m2 + 30 % =   91,00 m2 

DLA 7 os.   - 75 m2 + 30 % =   97,50 m2 

DLA 8 os.   - 80 m2 + 30 % = 104,00 m2 

DLA 9 os.   - 85 m2 + 30 % = 110,50 m2 

DLA 10 os. - 90 m2 + 30 % = 117,00 m2 

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Prudniku przy ul. Jagiellońskiej 3 (Dział dodatków mieszkaniowych - parter pok. nr 6.) gdzie 

można uzyskać szczegółowych informacji dotyczących złożenia odpowiednich dokumentów i 

pobrać wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.  

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku 

http://www.opsprudnik.pl/ 


