
 

 
 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

PROSZĘ O PRZEKAZYWANIE PRZYZNANEGO RYCZAŁTU NA ZAKUP OPAŁU: 
 

do zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny 

na kartę przedpłaconą 

konto bankowe 
 

Pełna nazwa banku (oddziału) 
 

  

Pełen numer rachunku  

 
        

 

 
 
Łódź, dnia ……………………………..                                ………………………………………….. 
                                                                                                                       (podpis wnioskodawcy) 

 

 
      DANE OSOBY WNIOSKUJĄCEJ: 

 
Imię  
 

Nazwisko  
 

Adres zamieszkania 
 
 

 
INFORMACJA ZARZĄDCY BUDYNKU ALBO INNEJ OSOBY UPRAWNONEJ DO 
POBIERANIA NALEŻNOŚCI ZA LOKAL MIESZKALNY 

Czy wnioskodawca opłacał na bieżąco należności za zajmowany lokal w okresie 
wypłacania poprzedniego dodatku mieszkaniowego? 

NIE/TAK* 

 
Jeżeli NIE proszę wskazać za jakie miesiące nie były dokonywane wpłaty. 

 

* Niepotrzebne skreślić 

 
 
Łódź, dnia …………………………….                              …..………………………………………….. 
                                                                      (pieczątka, podpis zarządcy budynku albo innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny)                                                   



 

POUCZENIE 

Zgodnie z art. 6 ust. 3-4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych wydatkami poniesionymi przez 
osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z 
zajmowaniem lokalu mieszkalnego. 

Wydatkami są: 

1) czynsz; 
2) opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w 

spółdzielni mieszkaniowej; 
3) zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną; 
4) odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego; 
5) inne niż wymienione w pkt 1-4 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego; 
6) opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe; 
7) wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału. 

 

Wydatków o których mowa w ust. 4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. nie stanowią wydatki poniesione z tytułu: 

1) ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów; 
2) rocznych opłat przekształceniowych, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów; 
3) opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele 

bytowe. 
 

Wydatki, będące podstawą ustalenia dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, ustala się na miesiąc poprzedzający miesiąc, 
od którego ma zostać przyznany dodatek mieszkaniowy z mocą wsteczną. 

 


