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Szczególne rozwiązania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

Dz.U.2020.1842 t.j. z dnia 2020.10.20 

Status: Akt obowiązujący  

Wersja od: 26 stycznia 2021r.  

 

 

Wejście w życie: 

8 marca 2020 r. 

Wygasa z końcem dnia: 

4 września 2020 r.,1 stycznia 2021 r.,8 marca 2021 r. 

 

 

USTAWA 

z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
*
  

(T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 1639, poz. 2112, poz. 2123, poz. 

2157, poz. 2255, poz. 2275, poz. 2320, poz. 2327, poz. 2338, poz. 2361 i poz. 2401 oraz z 2021 r. poz. 

11 i poz. 159.) 

 -   WYPIS  - 

Art. 15zzzib.  [Przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną]  

1. Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19, 

dodatek mieszkaniowy, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133), może zostać przyznany z mocą wsteczną. 

2. Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o 

przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia 

zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z 

powodu COVID-19. 

3. 
102

  Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku 

mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia 

tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem. Do wniosku dołącza się deklarację o dochodach 

gospodarstwa domowego, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz. U. 2019 r. poz. 2133 oraz z 2021 r. poz. 11), za okres 3 miesięcy 

poprzedzających miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną. 

4. Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego 

jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i 

podpisanej przez wnioskodawcę. 

5. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres, o którym mowa w art. 

7 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, skraca się o liczbę miesięcy 

poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano 

dodatek mieszkaniowy. 

6. Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego 

uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji. 
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7. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, dodatek mieszkaniowy za 

miesiące poprzedzające pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku wypłaca się w 

terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego stała się ostateczna. 

Art. 15zzziba. 
103

  [Określenie wysokości dochodu w przypadku ustalania prawa do dodatku 

mieszkaniowego z mocą wsteczną]  

1. Dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, będący podstawą ustalenia prawa do dodatku 

mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się za okres 3 kolejnych miesięcy poprzedzających miesiąc, 

od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną. 

2. Wydatki, będące podstawą ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala 

się na miesiąc poprzedzający miesiąc, od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą 

wsteczną. 

Art. 15zzzic. 
104

  [Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu oraz 

dopłaty do czynszu]  

1. Osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz z 2021 r. poz. 11), może zostać przyznany dodatek 

mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwaną dalej "dopłatą 

do czynszu". 

2. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% 

miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. 

3. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego 

powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy z 

dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych. Wysokość dopłaty do czynszu wskazuje się w 

decyzji, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, 

przyznającej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę. 

4. W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu 

ubiegającemu się o taki dodatek i posiadającemu prawo do dodatku mieszkaniowego na podstawie 

decyzji wcześniejszej, wynikający z tej decyzji wcześniejszej okres, o którym mowa w art. 7 ust. 5 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, skraca się do miesiąca 

poprzedzającego miesiąc pierwszej wypłaty dodatku powiększonego o dopłatę do czynszu. 

Art. 15zzzid. 
105

  [Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do 

czynszu]  

 Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się wyłącznie najemcy lub 

podnajemcy spełniającemu warunki przyznania dodatku mieszkaniowego wynikające z ustawy z dnia 

21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, w przypadku, gdy: 

1) średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o 

dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku, o którym 

mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, zwanego 

dalej "wnioskiem o dodatek", jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na 

jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r. oraz 

2) ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed 

dniem 14 marca 2020 r., oraz 

3) ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy 

powiększony o dopłatę do czynszu. 

Art. 15zzzie. 
106

  [Wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu]  

1. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia 

przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji "wniosek o dodatek 

mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu", zwanej dalej "adnotacją". Dodatek mieszkaniowy 
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powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie 

później niż w dniu 31 marca 2021 r. 

2. Do wniosku o dodatek z adnotacją, poza dokumentami, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 

dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, dołącza się: 

1) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka 

gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do 

czynszu; 

2) oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o 

dopłatę do czynszu warunków, o których mowa w art. 15zzzid pkt 2 i 3; 

3) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się 

o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. 

3. Warunek, o którym mowa w art. 15zzzid pkt 2, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy 

lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek z adnotacją przez ubiegającego się 

o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu jest innym lokalem mieszkalnym niż 

najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r. 

4. Wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy 

powiększony o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień złożenia wniosku o dodatek z 

adnotacją. W przypadku gdy wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu 14 marca 2020 r. 

jest niższa niż wysokość miesięcznego czynszu opłacanego w dniu składania wniosku o dodatek z 

adnotacją, wysokość miesięcznego czynszu będącą podstawą obliczenia dodatku mieszkaniowego 

powiększonego o dopłatę do czynszu ustala się według stanu na dzień 14 marca 2020 r. W takim 

przypadku dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu ubiegający się o dodatek 

mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu składa według stanu na dzień 14 marca 2020 r. 

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń. 

6. Stwierdzone w toku postępowania wszczętego na wniosek o dodatek z adnotacją niespełnienie 

przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy warunków, o których mowa w art. 15zzzid, nie 

wyklucza przyznania w toku tego postępowania dodatku mieszkaniowego bez dopłaty do czynszu. 

 


