PGM – O2
PROCEDURA ODDŁUŻENIOWA
obowiązuje od 01.06.2018 r.

Słupsk, dn. …......................
….....................................................................................................................
(Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorstwa*)
.......................................................................................................................
(Miejsce zamieszkania/siedziba*)
Nr telefonu ….........................

NIP .............................................
PKD* ............................................

*Ilość zatrudnionych osób ...................
Forma prawna przedsiębiorcy ...............................
Zakres prowadzonej działalności
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
* dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą
OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM
W związku ze złożonym wnioskiem w sprawie ...............................................................
oświadczam co następuje:
I. moje gospodarstwo domowe, składa się z następujących osób**:
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy: ……………………………………………………………………….................
PESEL: ………………………….……......
2. Imię i nazwisko :………………………………………………………………………………………………………..….......
PESEL :……………………………… stopień pokrewieństwa ………………………………………………..……….......
3. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………….........
PESEL :……………………………… stopień pokrewieństwa …………………………………………………..........…
4. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………….........
PESEL :……………………………… stopień pokrewieństwa …..…………………………………………………….......
5. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………..….......
PESEL :……………………………… stopień pokrewieństwa ………………………………………………………….......
6. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………….........
PESEL : …………………………..… stopień pokrewieństwa …………..………………………………………….........
7. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………….........
PESEL : …………………………..… stopień pokrewieństwa …………..………………………………………….........
** W przypadku osób zameldowanych ale faktycznie niemieszkających w lokalu, należy zaznaczyć tę
informacje i nie podawać dochodów tej osoby,

1

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

Wysokość dochodu netto

Inne źródła

Miejsce pracy

dochodu****

za okres 3 ostatnich
miesięcy

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Razem dochody gospodarstwa domowego
Miesięczny koszt utrzymania gospodarstwa domowego
*** Należy wpisać osoby według liczby porządkowej osób podanych w tabeli,
**** Wymienić oddzielnie każde źródło dochodu (np. z tytułu działalności gospodarczej, rolniczej,
wynajmu, dzierżawy, emerytur, rent, zasiłków itp.
Średni

dochód

w

ciągu

3

miesięcy

na

1

członka

gospodarstwa

domowego

wynosi:…………………………… zł, tj. miesięcznie …………………………………… zł.
W celu weryfikacji prawidłowości podanych danych o dochodach, każda osoba składająca
oświadczenie ma obowiązek dołączenia do niniejszego pisma dokumentu potwierdzającego
uzyskiwane dochody, w tym zeznania o uzyskanym dochodzie (PIT) z lat poprzednich opatrzone
datownikiem Urzędu Skarbowego lub potwierdzeniem UPO. Instytucjami, które uprawnione są do
wystawienia stosownego oświadczenia jest zakład pracy, Urząd Skarbowy, ZUS, MOPR, Powiatowy
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Urząd Pracy stwierdzając fakt uprawnienia do pobierania zasiłku, decyzję o zarejestrowaniu bez
prawa do zasiłku itp.
II. Posiadany majątek
a) NIERUCHOMOŚCI (grunty, budynki i budowle) ….........................................................
......................................................................................................................
b) ŚRODKI TRANSPORTOWE (samochody osobowe, ciężarowe, motocykle, przyczepy, autobusy
itp. (marka, nr rej.,rocznik)
.......................................................................................................................
......................................................................................................................
c) INNE SKŁADNIKI MAJĄTKU (np. oszczędności, udziały, akcje, itp.)....................................
….....................................................................................................................
III. Wysokość opłat eksploatacyjnych za okres trzech ostatnich miesięcy (proszę dołączyć kopie
rachunków)
Czynsz ..............................................................................................................
Energia elektryczna ..............................................................................................
Ogrzewanie ........................................................................................................
Inne …...............................................................................................................
IV. Źródło utrzymania w przypadku pozostawania bez pracy (jeśli znajduje się Pan/Pani
na utrzymaniu osób trzecich proszę podać rozmiar pomocy)
.......................................................................................................................
V. Wartość majątku podmiotu gospodarczego ...............................................................
Wartość środków trwałych ....................................................................................
VI. INNE OKOLICZNOŚCI MAJĄCE WPŁYW NA SYTUACJĘ MATERIALNĄ STRONY
(choroba, wypadek, kradzież, pożar, status bezrobotnego, wiek, itp.- należy dołączyć dokumenty
potwierdzające te okoliczności)
….....................................................................................................................
….....................................................................................................................
VII. UWAGI (np. posiadane zobowiązania, należności, kredyty, zaległości – wyszczególnienie
z jakich tytułów i na jaką kwotę, harmonogramy spłat)
….....................................................................................................................
.......................................................................................................................
IX. ŹRÓDŁO SPŁATY ZADŁUŻENIA
….....................................................................................................................
….....................................................................................................................
Powyższe dane podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym.
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki
Mieszkaniowej Spółka z o.o., działające w imieniu Miasta Słupska na potrzeby realizacji
niniejszego wniosku, zawartej umowy i zarządzania komunalnym zasobem lokalowym. Wyrażam
również zgodę na przetwarzanie wszelkich innych danych zawartych w dokumentach przeze
mnie przedkładanych.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą ul. Tuwima 4 w Słupsku, e-mail:
sekretariat@pgm.slupsk.pl (PGM sp. z o.o. w Słupsku) działa w imieniu Administratora - Miasta
Słupska. W spółce został powołany Inspektor Ochrony Danych, adres korespondencyjny: PGM Sp.
z o.o. Tuwima 4, e-mail: iod@pgm.slupsk.pl. Dane osobowe gromadzone przy pomocy
dokumentów na potrzeby realizacji niniejszego wniosku, zawartej umowy i zarządzania
komunalnym zasobem lokalowym przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit. a
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celach
związanych z realizacją niniejszego wniosku, zawartej umowy i zarządzania komunalnym
zasobem lokalowym. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do
realizacji celów przetwarzania, przez okres wymagany przez przepisy prawa.
Wnioskodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania.
Wnioskodawca ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie
danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu realizacji wniosku, zawartej umowy i zarządzania
komunalnym zasobem lokalowym.
Oświadczenie o stanie majątkowym składam pod rygorem odpowiedzialności karnej z art.
233 § 1 Kodeksu karnego „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu
sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub
zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

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

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

Data

Podpis wnioskodawcy
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