
        Kępno, dnia ............................................. 
 

.....................................................................................  

  (imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie) 

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

                   (adres do korespondencji)       

..................................................................................... 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE  
OSOBY UPRAWNIONEJ DO POBIERANIA NALEŻNOŚCI   

ZA LOKAL MIESZKALNY, INNEJ NIŻ ZARZĄDCA DOMU*  
w sprawie potwierdzenia informacji zawartych we wniosku  

o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
 

 
Na podstawie art. 7a ust. 1 ustawy dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 

mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133 ze zm.), potwierdzam następujące informacje 
zawarte we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego: 

Pani/Pana …………………………………………………………………………….…………. 
(imię i nazwisko wnioskodawcy – osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy) 

zam: 63-600 Kępno …………………………………………………………….………………. 

……………………………………...…………………………………………………………… 
(adres zamieszkania wnioskodawcy – osoby ubiegającej się o dodatek mieszkaniowy) 

1) adres zamieszkania wnioskodawcy, 
2) wskazanie nazwy i adresu zarządcy domu albo innej osoby uprawnionej do pobierania 

należności za lokal mieszkalny, 
3) określenie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, 
4) informacje o powierzchni użytkowej lokalu, w tym o łącznej powierzchni pokoi  

i kuchni oraz o powierzchni zajmowanej przez wnioskodawcę w przypadku najmu 
albo podnajmu części lokalu, 

5) informacje dotyczące technicznego wyposażenia zajmowanego lokalu  
mieszkalnego o: 

a) sposobie ogrzewania lokalu (wyposażenie w centralne ogrzewanie), 
b) sposobie przygotowywania ciepłej wody użytkowej (wyposażenie w centralną 

instalację ciepłej wody), 
c) instalacji gazu przewodowego, 
d) łącznej kwocie wydatków na lokal mieszkalny za ostatni miesiąc 

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

(czytelny podpis osoby uprawnionej do pobierania należności  
za lokal mieszkalny, innej niż zarządca domu*)  
 

 
 
*zgodnie z art. 7 ust. 7b ustawy dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2133; ze zm.), przez inną osobę pobierającą należności za lokal mieszkalny należy rozumieć w szczególności 
właściciela lokalu mieszkalnego, wynajmującego albo posiadacza samoistnego 
 
 



Kępno, dnia ............................................. 
 

........................................................................  

       (imię i nazwisko / nazwa instytucji) 

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

              (adres do korespondencji)       

........................................................................ 

           (kod pocztowy i miejscowość) 

........................................................................ 

         (numer telefonu) 

 
OŚWIADCZENIE OSOBY UPRAWNIONEJ DO POBIERANIA NALEŻNOŚCI  

ZA LOKAL MIESZKALNY, INNEJ NIŻ ZARZĄDCA DOMU 
 

W związku zarządzeniem Nr 136/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Kępno z dnia 17 września 
2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokach mieszkalnych wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu Gminy Kępno, zmienionym zarządzeniami: Nr 131/2016 z dnia 22 września 
2016 r., Nr 12/2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. oraz Nr 126/2017 z dnia 20 września 2017 r. składam 
oświadczenie dotyczące lokalu mieszkalnego położonego: 63-600 Kępno, ................................. 
.................................................................................................................................................................... 

1)   łazienka w lokalu – TAK / NIE* 

2)   w.c. w lokalu – TAK / NIE* 

2.  Położenie lokalu w budynku: lokal znajduje się na strychu – TAK / NIE* 

3.  Ogólny stan techniczny budynku: 
1)   zły stan budynku wynikający z przeglądu budynku – TAK / NIE*  

2)   przeznaczenie budynku, w którym znajduje się lokal mieszkalny do rozbiórki lub remontu 
kapitalnego na podstawie orzeczenia organu ds. nadzoru budowlanego – TAK/NIE*  

Nr konta bankowego zarządcy: ..................................................................................................................  
 
                           …………..….........................................……....…………… 

*niepotrzebne skreślić   (czytelny podpis osoby uprawnionej do pobierania  
                  należności za lokal mieszkalny, innej niż zarządca domu) 

       Kępno, dnia .................................................. 

................................................................ 
     (imię i nazwisko) 

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

  (adres zamieszkania)        

................................................................ 

       (kod pocztowy i miejscowość) 

................................................................ 

    (numer telefonu) 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

 
 W przypadku przyznania mi dodatku mieszkaniowego, zrzekam się ryczałtu za brak 
centralnego ogrzewania i/lub centralnie ciepłej wody i/lub gazu przewodowego na rzecz osoby 
uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, innej niż zarządca domu. W związku  
z powyższym, proszę o przekazywanie kwoty w/w ryczałtu na rzecz osoby, o której mowa powyżej.   

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

       (czytelny podpis wnioskodawcy) 


