
Tłuszcz, …............................. 

ZAŚWIADCZENIE  

Zarządca …............................................................................................................................................ 

zaświadczam, że Pan/i*...................................................... zam............................................................  

Posiada / nie posiada*  tytuł prawny do lokalu, umowa do dnia........................................................  . 

 

Wnioskodawca poniósł opłaty za lokal za ostatni miesiąc**:              …............................................. 

- czynsz stały i opłata eksploatacyjna                                         .…............................................ 

- wydatki związane z kosztami eksploatacji i remontów                      …............................................. 

- zaliczka na koszty zarządu nieruchomością wspólną                  ...…........................................... 

- centralne ogrzewanie                                                                          ….............................................. 

- ciepła woda                                                                                         ….............................................. 

- odbiór nieczystości stałych                                                                 …............................................. 

- odbiór nieczystości płynnych                                                              ................................................. 

- zimna woda                                                                                         …............................................. 

- antena zbiorcza           ….............................................. 

 

Oświadczam, że klient posiada / nie posiada* zaległości w opłatach za lokal w 

wysokości …............................  .  

w tym powstałe w trakcie trwania decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego w okresie ostatnich 

6 miesięcy .................................. . 

 

 

 

…...............................................................    …...................................................................... 

 
(data, podpis wnioskodawcy)        (data, podpis zarządcy)

 

 

 

 

…............................................... 

(podpis osoby przyjmującej oświadczenie) 

 

 

* niepotrzebne skreślić  

** wydatki za miesiąc, w którym składany jest wniosek  

 



POUCZENIE 

 

Art. 7 ust. 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.2133 ze zm.  

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za 

zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do 

czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o 

której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania 

należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była 

wstrzymana. 

 

Art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.2133 ze zm. 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. 

 

 

 

 

 

…...............................................................    …...................................................................... 

 
(data, podpis wnioskodawcy)        (data ,podpis zarządcy)

 


