
Wniosek należy złożyć w Dziale Windykacyjo-Czynszowym ZBK przy ul. Hetmańskiej 31 w Elblągu 

                         
                                                                  

 Elbląg dnia ………………………… 
 

ZARZĄD BUDYNKÓW KOMUNALNYCH 
ul. Ratuszowa 4 
82-300 ELBLĄG 

 
 

WNIOSEK 
w sprawie umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty 

 należności pieniężnych za używanie lokalu mieszkalnego 
 

CZĘŚĆ A – WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA (NAJEMCA, LOKATOR) 
 

I. Wnoszę o (właściwe podkreślić): 

1. Odroczenie spłaty na okres......................................... 

2. Rozłożenie na raty (ilość rat)....................................... 

3. Umorzenie (niepotrzebne skreślić): 

a) należności głównej,                     b) odsetek,                       c) całości zadłużenia.                   

II.        Dane dotyczące wnioskodawcy: 

1. Imię i nazwisko dłużnika ……………..……………………………………………………………... 
 
2. Data urodzenia dłużnika ……………………………………………………………………………. 

 
3. Adres zadłużonego lokalu …………...……………………………………………………………... 

 
4. Numer telefonu …..………………………………………………………………………………….. 
 
5. Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 

Lp. Imię i nazwisko PESEL 
Stosunek 

pokrewieństwa 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       



6. Dochody netto wszystkich członków gospodarstwa domowego wspólnie zamieszkałych w 
przedmiotowym lokalu średnio za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę 
złożenia wniosku wynoszą łącznie: 

 
………………………………………………………………………………………… 

( należy dołączyć zaświadczenia ) 
 

w tym z tytułu: 

1.  Umów o pracę (pełen etat): 

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

2.  Umów o pracę (niepełny etat – proszę wskazać wymiar etatu): 

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

3. Umów o dzieło bądź umów zlecenia: 

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

4. Rent/emerytur: 

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

5. Świadczeń przedemerytalnych: 

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

6. Zasiłków (Powiatowy Urząd Pracy, MOPS, UM Departament Świadczeń Rodzinnych, itp.): 

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

7. Alimentów: 

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

8. Prowadzonej działalności gospodarczej: 

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

9. Inne (np. prace dorywcze): 

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

Wymienione dochody nie są/są* obciążone z tytułu toczących się postępowań egzekucyjnych 

miesięcznie w wysokości: ...........……………………………………………………………………… 

Miesięczne obciążenie z tytułu zobowiązań w stosunku do instytucji finansowych (banki itp.) 

wynoszą: ..………………………………………………………………………………………………… 

 
*niepotrzebne skreślić 



III. Uzasadnienie wnioskodawcy dotyczące złożonego wniosku ze szczególnym     
uwzględnieniem sytuacji materialnej i możliwości dokonywania spłat miesięcznych. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

…..……………………………. 
Czytelny podpis wnioskodawcy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

IV. Oświadczenia osób wymienionych we wniosku : 
 

1.1.1 Wyrażam zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych 

przez Zarząd Budynków Komunalnych w Elblągu i Urząd Miejski w Elblągu dla potrzeb 

niezbędnych do rozpatrzenia i realizacji niniejszego wniosku (ustawa z dnia 10.05.2018 r.  

o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). 

1.1.2 Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27.04.2016r. 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) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych 

jest Zarząd Budynków Komunalnych z siedzibą przy ul. Ratuszowej 4 w Elblągu, reprezentowany 

przez Dyrektora ZBK. 

1.1.3  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt e-mail: iod@zbk.elblag.pl 

1.1.4 Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy. Podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b), c)  

Rozporządzenia. 

1.1.5 Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

1.1.6 Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych  

w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

1.1.7 Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia 

danych.  

1.1.8  Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. 

1.1.9  Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. 

1.1.10  Pana/Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

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

(data i czytelne podpisy pełnoletnich osób wymienionych we wniosku ) 

 

 

 

 

mailto:iod@zbk.elblag.pl


 

 

1.2  Oświadczenie o stanie majątkowym wnioskodawcy, w tym o posiadanych : 

- nieruchomościach  

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

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

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

 

- ruchomościach o wartości przekraczającej 2.000,00 zł  

 

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

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

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

 
  

     
 ....…………………………………. 

         (data i czytelny podpis wnioskodawcy ) 

 

1.3 Ja niżej podpisana/y/ świadoma/y/ odpowiedzialności karnej przewidzianej w  art. 233 § 1 

Kodeks Karnego stwierdzam, że wszystkie dane zawarte w niniejszych oświadczeniach są 

zgodne z prawdą.  

 

           ....…………………………………. 
         (data i czytelny podpis wnioskodawcy ) 

 
 
 

 


