
I. Kryteria brane pod uwagę przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy: 
 

1. Osiągany dochód  - podstawą jest najniższa emerytura , która od 01.03.2021 r. wynosi 1.250,88zł   

a. Gospodarstwo jednoosobowe 175 % najniższej emerytury  tj. 2.189,04  zł/ osobę   

b. Gospodarstwo wieloosobowe 125 % najniższej emerytury  tj. 1563,60  zł / osobę  

2. Tytuł prawny do lokalu 

3. Powierzchnia lokalu  
 

Liczba osób w 

gospodarstwie 

domowym 

Dopuszczalna powierzchnia  użytkowa  

mieszkania w m 
2
 

Dochód 

Miesięczny na gospodarstwo 

domowe – nie może 

przekroczyć kwoty 
* Powierzchnia normatywna lokalu 

Powierzchnia podwyższona o 

30 %  tj. max. 

1 35,00 45,50 2.189,04 zł  

2 40,00 52,00 3.127,20 zł 

3 45,00 58,50 4.690,80zł  

4 55,00 71,50  6.254,40 zł  

5 65,00 84,50 7.818,00zł 

6 70,00 91,00 9.381,60 zł  

7 i więcej Dodatkowo 5 m 
2 
na każdą kolejną osobę 

10.945,20  + 1.375,00 zł na 

każdą kolejną osobę 
*Dochód  - wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe . 

 

II. Wysokość  zryczałtowanego dodatku energetycznego wynosi : 

Wysokość dodatku energetycznego ogłaszana jest przez ministra właściwego do spraw gospodarki, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku na kolejne 12 

miesięcy. Wysokość świadczenia uzależniona jest od liczby osób w gospodarstwie domowym..Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 

2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 01 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. , wysokość zryczałtowanego 

dodatku energetycznego w ww. okresie wynosi: 
- 10,94 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną, 

- 15,91 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób, 

- 18,23 zł miesięcznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób 

Wniosek o dodatek energetyczny   można złożyć we właściwym miejscowo Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Do wniosku należy załączyć kopię  

umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorcą energetycznym (oryginał do wglądu) 

              Zarząd GSBM im. St. Staszica  


