
Gorzów Wielkopolski, dnia …..................................................... 

 

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

(Imię i nazwisko osoby uprawnionej do pobierania 

należności  za lokal mieszkalny innej niż zarządca domu) 

 

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

                      (adres zamieszkania) 

 

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

                               (telefon)                             OŚWIADCZENIE 

 

 Zgodnie z art. 7a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 2133 oraz Dz. U. Z 2021 r. poz.11) potwierdzam następujące informacje zawarte  

we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego w dniu .............................................. 

 

przez panią/pana...............................................….............................................................................. : 

                                                                   ( imię i nazwisko wnioskodawcy ) 

1. Adres zamieszkania – pkt 2. 

2. Nazwę i adres zarządcy domu albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal 

mieszkalny – pkt. 3. 

3. Tytuł prawny do lokalu mieszkalnego – pkt 4. 

4. Powierzchnię użytkową lokalu – pkt 5. 

5. Powierzchnię pokoi i kuchni – pkt 5a. 

6. Powierzchnię zajmowaną przez wnioskodawcę w przypadku najmu albo podnajmu części 

lokalu – 5b. 

7. Informację dotycząca technicznego wyposażenia zajmowanego lokalu mieszkalnego – pkt 

7,8,9. 

8. Łączna kwotę wydatków na lokal mieszkalny za ostatni miesiąc – pkt 12. 

 

Przyznany dodatek mieszkaniowy proszę przekazywać na mój rachunek bankowy nr: 

 

 

 

                               

 
Jest mi wiadome, że zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 

(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 oraz Dz. U. Z 2021 poz. 11) pobierający należności za lokale mieszkalne 

ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy  

o wystąpieniu zaległości, o których mowa w art. 7 ust. 11 ustawy , obejmujących pełne 2 miesiące.  

W razie niedopełnienia tego obowiązku pobierający zwraca organowi przyznającemu dodatek 

mieszkaniowy kwoty dodatków wypłacone za miesiące, w których występowały zaległości w tych 

opłatach. Pobierający jest obowiązany zwrócić 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 do rąk pobierającego, na którym spoczywa obowiązek powiadamiania organu 

przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości w opłatach, pobierający zwraca także 

nienależnie wypłacony ryczałt. 

 

Będę informował organ przyznający dodatek mieszkaniowy o rozwiązaniu umowy najmu przez osobę 

pobierającą dodatek mieszkaniowy. 

 

                                                           ................................................................................................... 
                                                          (podpis osoby uprawnionej do pobierania należności  za lokal mieszkalny )   


