
WYPEŁNIA ZARZĄDCA 

 

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

   /pieczątka firmowa zarządcy/                    /miejscowość, data/ 

 

Dodatkowe informacje – niezbędne do wydania decyzji 

1. Wnioskodawca ………………………………………………………………………………………………….. 

 zajmujący lokal mieszkalny w …………………………………… przy ul …………..…………………………..  

2. Wydatki za miesiąc ………………………..…….. będące podstawą obliczania dodatku mieszkaniowego. 
                                                   /miesiąc, w którym składany jest wniosek/ 

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WYSOKOŚĆ WYDATKÓW NA MIESZKANIE W MIESIĄCU 

…………………………………………………... 
/miesiąc, w którym składany jest wniosek/ 

1. Opłaty za eksploatację lokalu: 
 

Czynsz albo inne opłaty za użytkowanie lokalu (w przypadku najemców i podnajemców 

oraz innych osób mających tytuł prawny do używania lokalu, z wyjątkiem wymienionych w 

punktach B-D oraz osób używających lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych 

stanowiących ich własność oraz właścicieli domów jednorodzinnych) 

LUB 

Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach 

przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej (w przypadku 

członków spółdzielni mieszkaniowych, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, 

osób którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, 

niebędących członkami spółdzielni mieszkaniowych oraz właścicieli lokali mieszkalnych w 

budynkach spółdzielni mieszkaniowych) 

LUB 

Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną (w przypadku właścicieli lokali 

mieszkalnych)  

LUB 

Odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego (w przypadku osób 

zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie im przysługującego 

lokalu zamiennego lub najem socjalny lokalu) 

 

 

 

 

…………………………… zł 

 

 

 

 

 

…………………………… zł 

 

 

…………………………… zł 
 

 

 

…………………………… zł 

2. Opłata za energię cieplną   

 

…………………………… zł 

3. Opłata za wodę wg licznika  

 

 

w tym za podgrzanie  

 

…………………………… zł 

 

…………………………… zł 

3. Opłata za wodę wg ryczałtu 

 

 

w tym za podgrzanie  

 

…………………………… zł 

 

…………………………… zł 

4. Opłata za odbiór nieczystości stałych   

…………………………… zł 

5. Opłata za odbiór nieczystości płynnych   

…………………………… zł 

6. Inne 

a) …………………………………………………………………. 

b)………………………………………………………………….. 

 

…………………………… zł 

…………………………… zł 

RAZEM 
 

…………………………… zł 



Do wydatków nie wlicza się:  

Kredytów i odsetek od kredytów, ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz 

przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe 

 

3. Liczba osób na które są wyliczone wydatki na mieszkanie ……………………………………………………  

4. Czy w okresie obowiązywania ostatniego dodatku mieszkaniowego wnioskodawca dopłacał do czynszu? 

TAK* / NIE* /NIE DOTYCZY* 

JEŚLI NIE, podać kwotę zaległości w rozbiciu na miesiące ……………………………….…………………….. 

Tytuł (np. co, woda, czynsz) nadpłat/zaległości* …………………………………………………………………. 

4. Wnioskodawca nie posiada tytułu prawnego do lokalu, ponieważ 

Umowa najmu jest w trakcie wypowiedzenia, na jakim etapie ……………….………………………………….. 

Jest to wykluczenie ze spółdzielni, na jakim etapie ………………………………………………………………. 

Sprawa jest w sądzie  TAK   NIE  

Informuje się, iż pokrywanie za wnioskodawcę różnicy pomiędzy przyznanym dodatkiem mieszkaniowym a należnościami za 

zajmowany lokal przez osoby trzecie/ instytucje nie zwalnia zarządcy z obowiązku wynikającego z art. 8 ust. 4 ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych. Nie dotyczy podnajemców lokali, w przypadku których należności regulowane są bezpośrednio przez właściciela 

lokalu. 

 


