Aneks wypełnia administracja / zarządca budynku
………………………………

……………………..………..

(indeks lokalu)

(data wystawienia)

ANEKS DO OPŁAT CZYNSZU
za m-c ............................. / ........................ roku
dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego w oparciu o art. 6 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.) zarządcy / właściciela* budynku.

1. Wnioskodawca (imię i nazwisko)
...............................................................................................................................................................................................

Adres:................................................................................................... tel. kontaktowy ................................................
Ilość osób zamieszkujących w lokalu ....................... Powierzchnia użytkowa ........................ m2
Opłaty za lokal

Stawka za
jednostkę
miary

Powierzchnia /
ilość

Jednostka miary

Wartość

1

2

3

4

5 (2x3)

- czynsz
- fundusz remontowy
- eksploatacja
- zaliczki na koszty zarządu
nieruchomością wspólną

m²

zimna woda

m³

odprowadzenie ścieków

m³

ciepła woda

m³

centralne ogrzewanie

m²
liczba osób

wywóz nieczystości stałych
inne

liczba osób

RAZEM
(wydatki naliczone i ponoszone za okres dłuższy niż jeden miesiąc, PRZELICZA SIĘ NA OKRESY MIESIĘCZNE;
w przypadku mieszkań z wodomierzami - w kolumnie 3 należy wpisać „wg rachunku”)

2. Rozliczenie c.o.:
Rodzaj rozl.
c.o.

Data rozliczenia

Nadpłata – kwota

Niedopłata – kwota

(należy podać rozliczenia, które nastąpiły w ciągu 3 ostatnich miesięcy)

1

3. Dodatek mieszkaniowy należy przekazywać:
a) konto bankowe:
_____

________

________

________

_______

________

________

(w przypadku spółdzielni mieszkaniowych itp. administracji proszę podać konto ogólne spółdzielni)

bank:
...............................................................................................................................................................
b) odbiór osobisty*.
W przypadku zmiany zarządcy/administratora/właściciela, a także zmiany nr konta, prosimy o niezwłoczne
poinformowanie o tym fakcie organu przyznającego dodatek mieszkaniowy.
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia (art. 233 § 1 Kodeksu karnego:
„Kto składając zeznania mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych w niniejszej informacji.

……................................................................................
(pieczęć Administracji, podpis i pieczątka administratora)

............................................
(tel. kontaktowy do zarządcy)

Pouczenie
Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy o dodatkach mieszkaniowych pobierający należności za lokale mieszkalne ma obowiązek
niezwłocznego zawiadomienia organu przyznającego dodatek mieszkaniowy o wystąpieniu zaległości, o których mowa
w art. 7 ust. 11, 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.

*

niepotrzebne skreślić

2

