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Gniezno, dnia .................................... 

 

 

 

 

……………………………………….. 
          Imię i nazwisko/nazwa firmy 

 

……………………………………….. 
                         Adres 

 

…………………………................... 
       nr telefonu 

 

……………….…     .………………. 

        NIP               REGON    URZĄD MIEJSKI W GNIEŹNIE 

       WYDZIAŁ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH I UŻYTKOWYCH 

UL. LECHA 6 

62-200 GNIEZNO     

   

WNIOSEK O UMORZENIE / ROZŁOŻENIE NA RATY / ODROCZENIE TERMINU ZAPŁATY* NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU 

NAJMU LUB BEZUMOWNEGO KORZYSTANIA 

Z LOKALU UŻYTKOWEGO 

na podstawie rozdziału IV załącznika nr 2 do Uchwały Nr XXIX/396/2020 Rady Miasta Gniezna z dnia  

25 listopada 2020 r. w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem  

Miasta Gniezna na lata 2021 – 2025 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład 

mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna 

 
 

Wnoszę o ……………………………………………należności z tytułu czynszu najmu /odszkodowania  

za bezumowne korzystanie* i opłat eksploatacyjnych lokalu przy ul. 

……………………………………………….  

w Gnieźnie, których wysokość na dzień…………………….  wynosi…………………………. zł. 

* niepotrzebne skreślić 

UZASADNIENIE 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

..………………..………………...                            ……….……………………………… 
Miejscowość, data        czytelny podpis   

 

 

Załącznik nr 15 
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Załączniki: 

1. Oświadczenie potwierdzające sytuację finansową dłużnika. 

 

2.  Inne załączniki: 

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

 

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

 

Oświadczenie 

 

Ja, …………………………………….…………………….., urodzony(a) w ……………………………………………, 
                (imię i nazwisko)                                                      (miejsce i data urodzenia) 

 

zamieszkały(a) w ………………………..………………………………………………………………..………………..., 
( miejscowość, ulica) 

 

działający(a) w imieniu*……………………………………………………….………………………………  z siedzibą 

w …………………………………………………………………………………...………………., 

      (miejscowość, ulica) 

Nr NIP……………….………, nr REGON……………………………., numer wpisu i oznaczenie organu 

rejestrowego** ..………………………………………………………………………………………………, świadomy(a) 

odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy (art.. 233 Kodeksu 

karnego, tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.), oświadczam, że przedsiębiorca przeze mnie 

reprezentowany uznaje wierzytelności z 

tytułu………………….………………………………………………………………..., które  

na dzień…..………………………….. wynoszą………………………………………... zł. 

*dotyczy osób prawnych,  jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, osób 

prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo lub w formie spółki cywilnej 

** KRS, ewidencja działalności gospodarczej, inne 

Oświadczam, że przedsiębiorca którego reprezentuję: 

1. Posiada majątek: 

a) nieruchomy (domy, lokale mieszkalne, działki, gospodarstwa rolne i inne nieruchomości): 

Lp. Rodzaj nieruchomości Forma własności Wartość wolnorynkowa (w złotych) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

 

b) ruchomy (w tym samochody, wraz z ich marką, rokiem produkcji, datą nabycia): 

Lp. Rodzaj Wartość wolnorynkowa (w złotych) 

1.   

2.   
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3.   

4.   

5.   

 

c) uzyskuje przychody miesięczne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, innych źródeł 

(podać jakie): 

Lp. Źródło dochodu Wysokość (w złotych) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

d) posiada oszczędności (zgromadzone na rachunku bankowym, lokatach, funduszach 

inwestycyjnych, innych: 

Lp. Rodzaj Wysokość (w złotych) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

3. Średnie miesięczne koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwartale 

poprzedzającym złożenie wniosku (czynsz, opłata za energię elektryczną, gaz, telefon, inne - podać 

jakie): 

Lp. Rodzaj kosztu Wysokość (złotych) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

4. W okresie trzech lat poprzedzających złożenie oświadczenia wysokość udzielonej pomocy de 

minimis, 
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o której mowa w Ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. 2018 r., poz. 362 ze zm.) wyniosła ……………………….. Euro. 

 

5.  Dochód/strata* z tytułu prowadzonej działalności w roku poprzedzającym złożenie oświadczenia, 

na podstawie sprawozdania finansowego i deklaracji podatkowej, wyniosła ……………………………… zł. 

 

6. Wnioskowana przez dłużnika ilość i wysokość rat oraz termin ich płatności, a w przypadku wniosku 

o odroczenie terminu płatności – preferowany termin zapłaty** :…………………………………………… 

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

 

 

 

..…………………………...              ……...…..…………….…….. 
     miejscowość, data                  czytelny podpis 

 
*niewłaściwe skreślić 

** nie dotyczy wniosku o umorzenie należności 

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie  

z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celu wnioskowania o umorzenie / rozłożenie na raty / 

odroczenie terminu zapłaty* należności z tytułu najmu lub bezumownego korzystania z lokalu 

użytkowego. 

 

..…………………………...              ……...…..…………….…….. 
     miejscowość, data                  czytelny podpis 

 

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych ww. celu jest Gmina Miasto Gniezno.  

Zgodnie z Rozporządzeniem 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo: 

1) żądania dostępu do danych osobowych; 

2) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

3) wniesienia sprzeciwu; 

4) cofnięcia zgody w każdym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania 

danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

5) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa. 

Potwierdzam, że zapoznałam/-em się z treścią powyższego. 

 

 

..…………………………...              ……...…..…………….…….. 
     miejscowość, data                  czytelny podpis 


