Załącznik Nr 1 do
Programu odpracowywania
zaległości czynszowych

Warszawa, dnia ...............................
WNIOSKODAWCA

..................................................
imię i nazwisko Dłużnika

.................................................
adres zamieszkania

................................................
PESEL

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

Adres lokalu, którego dotyczy zadłużenie
Telefon kontaktowy: …………………………
e-mail: …………………………………….

Zakład Gospodarowania
Nieruchomościami w Dzielnicy
Wola m.st. Warszawy
ul. Bema 70
01-225 Warszawa
WNIOSEK O SPŁATĘ ZADŁUŻENIA ZA KORZYSTANIE Z LOKALU
WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU M.ST.WARSZAWY,
W FORMIE ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNEGO

Proszę o umożliwienie odpracowania zadłużenia z tytułu użytkowania komunalnego
lokalu mieszkalnego nr .... położonego w budynku nr ….................. przy ul.
.......................... w Warszawie.
1. Uzasadnienie1:
………………………………..………………………………………………………...............
.................………………………………………………………............................................
...............................................……………………………………………………………......
................................................................................………………………………………
…………………….....................................................................................………………
……………………………………………...........................................................................
..........……………………………………………………………...........................................
........................................................................................................................................

1

* w uzasadnieniu należy podać jakie usługi i prace Dłużnik może wykonywać, w jakich

godzinach i w jakim okresie czasowym np. tydzień, miesiąc, a także posiadane kwalifikacje i
uprawnienia

2. Zobowiązuję się do terminowego wpłacania bieżących opłat z tytułu użytkowania
komunalnego lokalu mieszkalnego.
3. Oświadczam, że porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia czynszowego w formie
świadczenia niepieniężnego :
Wykonam osobiście,
Wskazuję Pana/Panią …………………………………..……… PESEL ….................
zameldowanego/ą w ………………………. przy ul………………………..................
4. Oświadczam, że powyższe dane podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych danych
zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego.
5. Niniejszym, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.) oświadczam, że
zostałem/am poinformowany/a o tym, że administratorem moich danych osobowych
jest Dyrektor Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st.
Warszawy, celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszego wniosku i
przekazanie danych w tym celu jest niezbędne, posiadam prawo wglądu, aktualizacji
moich danych na warunkach określonych w ustawie.

.....................................
data i odpis Wnioskodawcy

W załączeniu :
 Pisemna opinia z Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Wola z dnia ................

Wypełnia ZGN Wola
1. Lokal objęty wnioskiem :
Zajmowany jest na podstawie umowy najmu …………………… z dnia ……….…
Zajmowany jest bezumownie od dnia …................................................................
przyczyna braku tytułu prawnego do lokalu
................................................................................................................................
Był zajmowany przez Dłużnika do dnia ………………………………..……………..
……………………………………………
data, podpis i pieczątka pracownika ZGN Wola

2. stan zadłużenia lokalu objętego wnioskiem – stan na dzień …............................
Z tytułu najmu lokalu:
Zaległość główna/podstawowa …………………….............................…………… zł
Odsetki …..……………………………………………………….................………… zł
Z tytułu bezumownego zajmowania lokalu:
Zaległość główna/podstawowa ……………………………….............................… zł
Odsetki …..…….........................………………………………………………..…… zł
Łączna kwota zadłużenia : …............................................................................. zł
……………………………………………
data, podpis i pieczątka pracownika
Działu Rozliczeń ZGN Wola

3. Decyzja Dyrektora ZGN Wola

……………………………………………
data, podpis i pieczątka Dyrektora ZGN Wola

