…………………………………

……………………………

(nazwa zarządcy lub innej osoby uprawnionej
do pobierania należności za lokal mieszkalny )

(miejscowość i data)

SPECYFIKACJA WYDATKÓW ZA MIESIĄC ………………………………………
Miesiąc poprzedzający złożenie wniosku

sporządzona dla
Pana/Pani…………………………………………………………………………………………………
zamieszkałego/ej………………………………………………………………………………………….
w związku z ubieganiem się o dodatek mieszkaniowy.
1. Czynsz /czynsz najmu
……………………………………………………………………………………………………………
2. Koszty, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych
formach popierania budownictwa mieszkaniowego *
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………….…………
3. Opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale
mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………….………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………….………….
4. Zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną
……………………………………………………………………………………………………………
5. Odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego
……………………………………………………………………………………………………………
6. Inne niż wymienione w pkt 1–5 opłaty za używanie lokalu mieszkalnego**
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………….………….
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………….………
7. Opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….……………………………………………………………….………….
Numer rachunku bankowego zarządcy domu lub innej osoby uprawnionej do pobierania
należności za lokal mieszkalny:

………………………………………………..…………………………………………………………
Data, Podpis i pieczątka zarządcy lub innej osoby uprawnionej do pobierania należności za lokal
mieszkalny

*Art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania
budownictwa mieszkaniowego Do czynszu, o którym mowa w ust.1, nie wlicza się: 1) spłaty
zobowiązania związanego z umową, o której mowa w art. 29 ust. 2b; 2) niepodlegających zwrotowi
lub refundacji kosztów ponoszonych przez SIM w związku z: a) instalacją i konserwacją instalacji
odnawialnych źródeł energii, b) realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu art.2
pkt 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej
ewidencji emisyjności budynków(Dz.U. z2020r. poz.22, 284, 412 i 2127 oraz z 2021 r. poz.11), c)
realizacją inwestycji, której celem jest zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
lub jej poprawy, w rozumieniu ustawy z dnia 19lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r. poz. 1062), d) realizacją przedsięwzięcia rewitalizacyjnego
wpisanego na listę, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 9października 2015r. o
rewitalizacji (Dz.U. z2020r. poz.802 i 1086 oraz z 2021 r. poz.11), lub przedsięwzięcia
rewitalizacyjnego zgodnego z charakterystyką, o której mowa wart.15 ust.1 pkt 5 lit. b tej ustawy, i
realizowanego na obszarze rewitalizacji oraz kosztów zaciągniętego na te cele kredytu.
** wymienić należy opłaty

