
DODATKOWE OŚWIADCZENIE
do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego

CZĘŚĆ I

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY

Sposób przekazania ryczałtu na zakup opału(1):

na konto zarządcy

na konto bankowe:
………………………………………………………………………………….…………………………..……

(imię i nazwisko właściciela konta bankowego))



(numer rachunku bankowego)

…………………………………………………..……
(czytelny podpis wnioskodawcy)

CZĘŚĆ II

OŚWIADCZENIE WYNAJMUJĄCEGO (WŁAŚCICIELA LOKALU W PRZYPADKU NAJMU
LUB NAJEMCY W PRZYPADKU PODNAJMU) ZARZĄDCY BUDYNKU ALBO INNEJ OSOBY
UPRAWNIONEJ DO POBIERANIA NALEŻNOŚCI)

1. Wyszczególnienie  wydatków ponoszonych przez wnioskodawcę  za  lokal mieszkalny za ostatni
miesiąc tj. za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku.

Wydatki naliczone i ponoszone przez okres dłuższy niż jeden miesiąc  przelicza się na okresy miesięczne

Lp. Rodzaj wydatku Miesięczna kwota wydatku

1. KOSZT EKSPLOATACJI 115 zł

2. FUNDUSZ REMONTOWY 90 zł

3. CIEPŁA WODA 60 zł

4. ZIMNA WODA I ŚCIEKI 32 zł

5. ŚMIECI 63 zł

6. CENTRALNE OGRZEWANIE 120 zł
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2. Oświadczam, że(1):

Pan/i ...............................................................ANNA KOWALSA.........................................................................................
( imię i nazwisko wnioskodawcy )

zamieszkały/a ………………………UL. MARSOWA 1/2 …….…………………………………………………..……

nie posiada zaległości w opłatach

posiada zaległości w opłatach w wysokości ( w zł) ………………………………………………………..

w miesiącach …………………………………………………….................................................................................

3. Sposób przekazania dodatku mieszkaniowego(1):

na konto wynajmującego (właściciela lokalu w przypadku najmu lub najemcy w przypadku

podnajmu):

......................................................................................................................................................................
imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny  wynajmującego

............................................................................................................ tel.(2) .............................................



(numer rachunku bankowego)

na konto zarządcy: …………….SM “ZJEDNOCZENI”.…………………………………………….
(nazwa zarządcy)

(proszę podać ogólne konto spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot, a nie indywidualne klienta)

W przypadku zmiany zarządcy/administratora/właściciela, a także zmiany nr konta prosi się
o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy.

……………………………………………………………………………………………………………………
data i czytelny podpis wynajmującego, zarządcy budynku

albo innej osoby uprawnionej  do pobierania należności

(1) odpowiednie zaznaczyć;
(2) podanie nie jest obowiązkowe, ale ułatwi kontakt w sprawie wniosku
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Pouczenie

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych zarządca budynku albo inna osoba
uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zawiadamia organ przyznający dodatek mieszkaniowy
o wystąpieniu zaległości, o których mowa w art. 7 ust. 11, obejmujących pełne 2 miesiące, w terminie 14 dni od dnia
wystąpienia tych zaległości. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do
pobierania należności za lokale mieszkalne zwraca organowi przyznającemu dodatek mieszkaniowy kwoty dodatków
wypłaconych za miesiące, w których występowały zaległości w tych opłatach. Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona
do pobierania należności za lokal mieszkalny zwraca organowi te kwoty w terminie kolejnych 2 miesięcy, jeżeli gospodarstwo
domowe, któremu przyznano dodatek mieszkaniowy, nie uiści zaległych opłat w terminie miesiąca od powstania obowiązku
zawiadomienia organu o powstaniu zaległości. Jeżeli ryczałt na zakup opału był wypłacany zarządcy budynku albo innej
osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, na których spoczywa obowiązek powiadamiania organu
przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości w opłatach, zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do
pobierania należności za lokal mieszkalny zwraca także nienależnie wypłacony ryczałt.

W przypadku niewykonania obowiązku zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu
zaległości, o którym mowa w art. 8 ust. 4, organ uprawniony do przyznania dodatku mieszkaniowego nakłada
w drodze decyzji na zarządcę budynku albo inną osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny karę
pieniężną w wysokości   500 zł.
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