
Rybnik, dn……………… 

……………………………….. 

Imię i nazwisko 

………………………………. 

ul. 

Rybnik 

Klauzula 

Na podstawie art. 15 zzzib pkt 4 i art. 15 zzziba ustawy 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. (Dz. U. 2020 poz. 1842 

z późn.zm), w związku z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonym 

w dniu………………………… wnoszę o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą 

wsteczną tj. za okres ……………………….. 

 

…………………………. 

        czytelny podpis 

Pouczenie 

Art. 15zzzib  

1. Za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu СОѴ ID-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               

СОѴID-19. 

3. 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), 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. 
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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. 

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. 15 zzziba 

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. 

 


