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WNIOSEK 

W SPRAWIE UDZIELENIA ULGI W SPŁACIE ZALEGŁYCH NALEŻNOŚCI 

Z TYTUŁU NAJMU/BEZUMOWNEGO KORZYSTANIA Z LOKALU KOMUNALNEGO 

WRAZ Z  

OŚWIADCZENIEM O STANIE MAJĄTKOWYM 

Data sporządzenia: ....................................................................................................................................................... 

Imię i nazwisko wnioskodawcy: .................................................................................................................................. 

Adres zamieszkania: .................................................................................................................................................... 

Pesel:                                                                                                                                              telefon ……….…………………………………. 

                                                                                                  e-mail: …………………….……..…………….. 

 

1. Składam wniosek o udzielenie ulgi w spłacie zaległych należności z tytułu najmu/bezumownego 

korzystania z lokalu mieszkalnego/użytkowego1 nr …….………………. położonego w Poznaniu 

przy ul. ……………………………………………..……, w zakresie (1niepotrzebne skreślić): 

 1rozłożenia zadłużenia na raty; 

 1renegocjacje (przedłużenie) dalszej spłaty/kontynuacja porozumienia z dnia ………….; 

 1deklaracja jednorazowej płatności całości zadłużenia  

 1inne ………………………………………………………………………………………….………..……. 

UZASADNIENIE: 

1.1. opis trudnej sytuacji życiowej i materialnej, zdarzeń losowych lub siły wyższej, deklaracja spłaty 

zadłużenia: ………………………………………………………………………………….………..…. 

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

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

1.2. propozycja wysokości raty:…………………………………………………………………………… 

1.3. propozycja okresu spłaty: ………………………………………………………………….………… 
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2. Struktura rodziny: 

Lp 

Imię i nazwisko 

(informacje o wszystkich 

osobach wspólnie 

zamieszkujących) 

Wiek Pesel 
Stopień 

pokrewieństwa 
Miejsce pracy 

Udokumentowana 

wysokość 

przychodu *  

1.  

 

 

   

WNIOSKODAWCA 
  

2.  

 

 

     

3.  

 

 

     

4.  
 

 

     

5.  
 

 

     

6.  

 
 

     

7.  

 
 

     

8.  

 

 

     

* kopia PIT-11 lub zeznania podatkowego za rok poprzedzający złożenie wniosku, zaświadczenie z zakładu pracy z trzech 

ostatnich miesięcy, decyzja o przyznaniu świadczenia rentowego lub emerytalnego, dochód z działalności gospodarczej, 

świadczenia uzyskiwane z MOPR/PCŚ lub innych instytucji pomocy społecznej, alimenty, zaświadczenie z Powiatowego 

Urzędu Pracy - w przypadku osoby bezrobotnej, itp. 

Łączny przychód miesięczny rodziny - ................................................... 

Miesięczny przychód na osobę w rodzinie - ................................................... 

3. Załączniki dotyczące wysokości uzyskiwanych przychodów oraz dokumentację potwierdzającą 

okoliczności powołane we wniosku: 

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

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

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

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

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

4. Struktura wydatków: 

 czynsz............................................................................................................................................................... 

 gaz, prąd........................................................................................................................................................... 

 woda, kanalizacja............................................................................................................................................. 

 inne koszty związane z utrzymaniem mieszkania (domu ).............................................................................. 

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

 spłata kredytu mieszkaniowego....................................................................................................................... 

 uczestnictwo w kasach mieszkaniowych......................................................................................................... 

 alimenty........................................................................................................................................................... 

 spłaty ratalne np. za samochód........................................................................................................................ 

 inne (jakie )...................................................................................................................................................... 

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

5. Sytuacja materialna:   

 rozdzielność majątkowa małżonków ustanowiona w dniu................................................................................. 
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 posiadany majątek nieruchomy ( położenie, numer księgi wieczystej )............................................................ 

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

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

 posiadany samochód lub inny pojazd (marka, numer rejestracyjny, rok produkcji, obciążenie 

kredytowe).......................................................................................................................................................... 

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

 stan zadłużenia wobec innych wierzycieli (Urzędy Skarbowe, ZUS itp. )..................................................... 

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

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

 posiadane gospodarstwo rolne - powierzchnia ogółem ( ha przeliczeniowe )................................................... 

6. Inne wsparcie finansowe i materialne (osoba, grupa, instytucja - np. opieka społeczna) - w jakim 

zakresie i okresie ................................................................................................................................................ 

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

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

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

7. Uwagi 

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

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

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

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

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

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

           Miejscowość i data                                                                            ……...………………………………….. 

 ………..…...….……………………….. 

 …………...……….…………………… 

 ……...………….……………………… 

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

      Podpis i pieczątka pracownika                                                                           Podpisy osób pełnoletnich 

       przyjmującego oświadczenie                                                                              wspólnie zamieszkujących 

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:  

1) dane osobowe podane przeze mnie w niniejszym formularzu oraz zawarte w załączonych do niego dokumentach 

przetwarzane będą przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. (dalej Spółka) w celu rozpatrzenia 

wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zadłużenia wobec Spółki oraz dochodzenia prawnie uzasadnionych roszczeń Spółki 

powstałych w następstwie umownego bądź bezumownego korzystania z lokali, pomieszczeń oraz nieruchomości 

gruntowych, co do których Spółce przysługuje tytuł prawny, 

2) podstawę prawną przetwarzania podanych danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), 

3) wymienione dane przechowywane będą przez okres niezbędny dla dochodzenia prawnie uzasadnionych roszczeń Spółki 

powstałych w następstwie umownego bądź bezumownego korzystania z lokali, pomieszczeń oraz nieruchomości 

gruntowych, co do których Spółce przysługuje tytuł prawny, 

4) administratorem powyższych danych będzie Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą przy 

ul. Matejki 57, 60-770 Poznań, 

5) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy elektronicznie pod adresem 

e-mail: iod@zkzl.poznan.pl, 

mailto:iod@amw.com.pl
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6) przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak udokumentowania wystąpienia przesłanek udzielenia ulgi 

w spłacie zadłużenia (tj. umorzenia, rozłożenia na raty, bądź odroczenia terminu spłaty należności), uniemożliwi 

pozytywne rozpatrzenie wniosku, 

7) przysługuje mi prawo: 

 żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, 

 do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

 do przenoszenia danych, 

 do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 żądania informacji o źródłach pozyskania moich danych osobowych, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

w przypadku przekazania przeze mnie - w niniejszym oświadczeniu, bądź załączonych dokumentach - informacji o stanie 

mojego zdrowia, informacje te nie będą mogły być uwzględnione przy rozpatrywaniu mojej sprawy bez wyrażenia przeze mnie 

wyraźnej zgody na ich przetwarzanie - w takim przypadku dokumenty zawierające wymienione informacje zostaną 

mi zwrócone; natomiast jeżeli wyrażę zgodę na przetwarzanie danych o moim zdrowiu dane te zostaną uwzględnione; wyrażoną 

zgodę mam prawo wycofać w dowolnym momencie, przy czym nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano przed wycofaniem zgody. 

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

         Miejscowość i data                                                                                            Podpis wnioskodawcy 

Zgoda na przetwarzanie przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. danych dotyczących mojego 

zdrowia: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. podanych przeze mnie danych 

dotyczących mojego zdrowia w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi w spłacie zadłużenia (tj. umorzenia, rozłożenia 

na raty, bądź odroczenia terminu spłaty należności) 

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

         Miejscowość i data                                                                                            Podpis wnioskodawcy 

Oświadczam, że otrzymałem od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. informacje, o których mowa 

w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia 

Dyrektywy 95/46/WE. 

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

         Miejscowość i data                                                                                            Podpis wnioskodawcy 

Jednocześnie jako przedstawiciel ustawowy …………………………………………………………………………………………….... 

oświadczam, że otrzymałem od Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. informacje, o których mowa 

w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia 

Dyrektywy 95/46/WE. 

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

         Miejscowość i data                                                                                            Podpis wnioskodawcy 


