
   Załącznik nr 1 do Programu odpracowywania             
zaległości czynszowych        

                                                         Wołów, .......................................

         WNIOSEK
w  sprawie odpracowania zaległych należności pieniężnych z tytułu czynszu i innych opłat 
związanych z lokalem mieszkalnym

I. Wnioskodawca

1. Imię i Nazwisko: …………………………………………………………………………………….

PESEL : ……………………………………. 

2. Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………………………

PESEL : …………………………………… 

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

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

Telefon kontaktowy: ………………………………. e-mail: …………………………………….

Liczba osób w gospodarstwie domowym: ……………………………………………………...
(zgodnie z deklaracją o dochodach)

II.  Wnoszę o umożliwienie odpracowania zadłużenia z tytułu czynszu i  innych opłat związanych z 
lokalem mieszkalnym.

1. Uzasadnienie*: ………………………………..………………………………………………………..
…………………………………………………………….................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
* w uzasadnieniu proszę podać jakie roboty wnioskodawca może wykonywać, w jakich godzinach  i w jakim okresie  
czasowym np. tydzień, miesiąc.



III. DEKLARACJA O DOCHODACH

Deklaracja za okres: ………………………………………………………………………………
(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku)

I. Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe, składa się z następujących osób:

1. Imię i Nazwisko Wnioskodawcy .…………………………………………………….................……….

Data urodzenia: ……………………………........…… PESEL...............................................................

2. Imię i Nazwisko: …………………………........……stopień pokrewieństwa ………………………….

Data urodzenia: ……………………………........…… PESEL...............................................................

3. Imię i Nazwisko: …………………………........……stopień pokrewieństwa ………………………….

Data urodzenia: ……………………………........…… PESEL...............................................................

4. Imię i Nazwisko: …………………………........……stopień pokrewieństwa ………………………….

Data urodzenia: ……………………………........…… PESEL...............................................................

5. Imię i Nazwisko: …………………………........……stopień pokrewieństwa ………………………….

Data urodzenia: ……………………………........…… PESEL...............................................................

6. Imię i Nazwisko: …………………………........……stopień pokrewieństwa ………………………….

Data urodzenia: ……………………………........…… PESEL...............................................................

7. Imię i Nazwisko: …………………………........……stopień pokrewieństwa ………………………….

Data urodzenia: ……………………………........…… PESEL...............................................................

*W przypadku osób zameldowanych, a faktycznie nie zamieszkałych w lokalu, należy we wniosku zaznaczyć 
tą informację i nie podawać dochodów tej osoby.

II.  Oświadczam,  że w podanym wyżej  okresie dochody moje i  wymienionych wyżej  członków mojego 
gospodarstwa domowego wyniosły:

Lp* Miejsce pracy Źródła dochodu** Wysokość dochodu brutto 
za okres 3 miesięcy

1
2
3
4
5
6
7



Razem dochody gospodarstwa domowego: …..............................................................................

*- należy wpisać osoby według liczby porządkowej osób podanych przed tabelą
**- wymienić oddzielnie każde źródło dochodu.

Średni dochód w ciągu 3 miesięcy na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi:
……………………….…………zł, tj. miesięcznie …………………….……………………………zł.

Oświadczam, że:
1) powyższe dane podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym,
2) jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań/danych zgodnie z art. 

233 §1 Kodeksu karnego,
3) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Gminy Wołów. 

Wołów, dnia………………………………             Podpis wnioskodawcy ……………………………..

IV. Wypełnia Gmina Wołów:

1. Mieszkanie zajmowane jest :

- na podstawie umowy/decyzji nr ..................... z dnia .........................             

  wydanej przez  ............................................................. obowiązującej od  dnia ....................... 

- bezumownie .........................................................................................................................

2. Bieżący wymiar opłat ..................................... zł.

3. Zaległości wg stanu na dzień: .........................................

z tytułu najmu:                    
            -  należność główna ............................................................... zł           

            -  odsetki .................................................................................zł

            -  koszty sądowe i komornicze …........................................... zł

z tytułu bezumownego zajmowania lokalu:                    
             -  należność główna .............................................................. zł           

            -  odsetki .................................................................................zł

            -  koszty sądowe i komornicze …........................................... zł

……………………………………………… 
data, podpis i pieczątka 
pracownika Gminy Wołów 



Decyzja 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

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

             /data /                 ….................................................

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

/podpisy członków/

Zatwierdzenie przez Burmistrza Gminy Wołów
      ….............................................................................................................................

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

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

             /data /                                              /podpis/ 


