
Urząd Miasta Ustka
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

GN-17

                                                                                            

Ustka, dnia …..............................................................

….........................................................
                    (imię i nazwisko)

….........................................................
                          (adres)

…..........................................................
                        (telefon)

                                                                                     BURMISTRZ  MIASTA USTKA

 Wniosek o rozłożenie na raty 
        zaległości czynszowych / odsetek  * 

 W związku z posiadanymi zaległościami  z tytułu płatności czynszu/ odsetek od
nieterminowej płatności czynszu* za lokal mieszkalny nr ........... położony w Ustce przy
ul.  .................................................................... nr  .................... proszę  o  wyrażenie  zgody  na  ich  umorzenie* /
spłatę* w ratach miesięcznych po ........................... zł., począwszy od miesiąca .......................... 20 ….........r.
Jednocześnie zobowiązuję się do terminowego uiszczania czynszu bieżącego.

Uzasadnienie : ...................................................................................................................................................... .................................................

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

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

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

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

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

I. Sytuacja majątkowa                                     

Lp.
Nazwisko i

imię
Data 

zameldowania
Rok 

urodzenia
Stosunek do 

wnioskodawcy

Przeciętne
wynagrodzenie
miesięczne oraz
średnia brutto z

ostatnich  12
miesięcy

Pieczęć zakładu
pracy,

 podpis
głównego

księgowego, 
data

1 2 3 4 5 6 7

1.

2.

3.
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4.

5.

6.

7.

UWAGA: Za dochód brutto uważa się przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania i składek na 
ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe ( ZUS).

                   
Jednocześnie oświadczam, że ani ja, ani inni członkowie gospodarstwa domowego nie
posiadają majątku, mogącego być źródłem dochodów niezbędnych do spłaty zadłużenia.

 

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

                                                                              (Podpis wnioskodawcy)

II. Wypełnia administrator budynku

1.  Struktura mieszkania:

¤ parter, ¤ piętro ..................

¤ kuchnia - ....................m2 ,

¤ łazienka ..................... m²,

¤ ubikacja:   ¤ w domu,  ¤ na korytarzu,  ¤ na zewnątrz budynku,*

¤ ilość pokoi ..............., o powierzchni każdego pokoju: 1-............m2, 2-............m2,   

3-............m2,  4-.............m2,

¤ powierzchnia użytkowa -................m2, powierzchnia mieszkalna -...............m2,

2.Zaległości czynszowe:

należność główna  ...................................zł., odsetki .....................zł 

według stanu na dzień …................................................ 20 ..… r.

…...........................................
      podpis
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3. Mieszkanie zajmowane jest:

¤ na podstawie decyzji / skierowania nr ..................................... z dnia .................................roku

    wydanej przez ...........................................................obowiązującej do dnia ........................... roku

¤ bezumownie

Uwagi:

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

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

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

Uwagi administratora :
......................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

....................................................................................................
(data, podpis, pieczątka administracji budynku)

Świadomy/a  odpowiedzialności  karnej za podawanie nieprawdziwych danych (art.233 

§ 1 Kodeksu karnego), oświadczam, że podane przeze mnie informacje są prawdziwe i 

niczego nie zataiłem/am.

                                                                                ....................................................................................................  
                                                                                                 (podpis  wnioskodawcy)

* niepotrzebne skreślić
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OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM (  ZASTRZEŻONE   – po wypełnieniu)

Ja ..............................................................................................… urodzona/y .................................................................................
                                  (imię i nazwisko)
oświadczam, że na stan majątkowy * członków gospodarstwa domowego składają się:
 I. Mieszkanie:— wielkość (w m2), charakter  własności: 

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

....................................................................................................................................................................................................................................................
II. Nieruchomości:
— dom ( wielkość w m 2) ……………………………..................................................................................………………………………………. 

— lokal mieszkalny ( wielkość w m 2 ) ………........................................................................................................................................

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

— place, działki ( powierzchnia w  m2 )  ………………….....................................................................………………………………..

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

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

— gospodarstwo rolne (rodzaj, liczba hektarów, w tym przeliczeniowych) …........................…........................

........................................................................................................................................................................................
III. Ruchomości:
— samochody (typ, rocznik, data nabycia, wartość szacunkowa ) ………..................................................…………….

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

— maszyny (rodzaj, wartość szacunkowa) ………………………………………...................................................................……….. 

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

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

— inne ruchomości (rodzaj, wartość szacunkowa) …………...............................................………............…………………….

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

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

— inne (rodzaj, wartość szacunkowa) ………………………............................................................……….........……………………...

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

IV. Posiadane zasoby :
— pieniężne (oszczędności, papiery wartościowe itp.  wysokość nominalna)

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

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

— przedmioty wartościowe (wartość szacunkowa) ………………............................................…............…………………….

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

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

V. Inne, dodatkowe informacje o stanie majątkowym:

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

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

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

..........................................................                                                      ................................................................      
       ( Miejscowość i data )                                                                                ( podpis wypełniającego )  
*) należy uwzględnić majątek objęty wspólnością ustawową oraz majątek odrębny.
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Gmina  Miasto  Ustka  z  siedzibą  -  Urząd  Miasta  Ustka  76-270  Ustka  ul.  Ks.  Kardynała  Stefana
Wyszyńskiego 3 będąca administratorem danych osobowych informuje, że przetwarza Pani/Pana dane
osobowe dla  celu wynajmu lokali mieszkalnych i  socjalnych oraz  wypełnienia  wymogów określonych
przepisami prawa.

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych za pośrednictwem   adresu e-mail: iod@um.ustka.pl.

Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  osobowych  jest  art.  6  ust  1  lit.  c)  Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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). Oznacza to, że
Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
danych.

W związku z powyższym:
1. Pani/Pana dane mogą być przekazywane jedynie podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania

takich  informacji  oraz  podmiotom  przetwarzającym  dane  na  rzecz  Administratora   w  zakresie
niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych. 

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez okres  10 lat od chwili rozpatrzenia wniosku bądź
rozwiązania  umowy  najmu.  Okres  ten  może  zostać  przedłużony  do  czasu,  upływu  okresu
przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do
dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami.   

3. Podanie danych w celu udziału w postępowaniu dotyczącym rozpatrzenia wniosku o rozłożenie na
raty zaległości czynszowych jest obowiązkowe i wynika z § 3.1. uchwały nr IV/15/2015 Rady Miasta
Ustka z dnia 29 stycznia  2015r.  w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w
spłacie należności   pieniężnych mających charakter cywilnoprawny,  przypadających Gminie Miasto
Ustka lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w
których ulga stanowić  będzie   pomoc publiczną, a także wskazania organów lub osób upoważnionych
do udzielania tych ulg  oraz stosowaniu ich z urzędu. Brak udostępnienia danych skutkuje brakiem
możliwości rozpatrzenia wniosku.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania,
a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

5. Pani/Pana dane nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane, a
także nie są przekazywane do państw trzecich.

....................................................................................................
podpis  przyjmującego do wiadomości 
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