
                                                                                            

 

 

 

 

WNIOSEK  

 

o umożliwienie spłaty zadłużenia z tytułu opłat za korzystanie z lokalu mieszkalnego 

wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska w formie świadczenia 

rzeczowego 

 

I. WNIOSKODAWCA  

 

Imię i Nazwisko : ……………………………………………………………………… 

PESEL : ………………………………………………………………………………… 

Seria i numer dowodu osobistego : …………………………………………………….. 

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

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

Liczba osób w gospodarstwie domowym : ……………………………………………... 

 

II. Wnoszę o umożliwienie spłaty zadłużenia z tytułu należności za korzystanie                           

z lokalu mieszkalnego nr ……………. przy ul. ……………………………………. 

wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Słupska w formie spełnienia 

świadczenia rzeczowego (odpracowania), zgodnie z zarządzeniem nr 940/ZN/2022 

Prezydenta Miasta Słupska z dnia 13 grudnia 2022 r. 

 

1. Uzasadnienie : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

PGM – AZG.BA.II 

ADMINISTRACJA ZASOBÓW GMINY 

obowiązuje od 01.01.2023 r. 



 

Propozycja sposobu i terminu odpracowania zadłużenia : 

Lp. Osoby pełnoletnie 

zamieszkujące w lokalu 

wskazane do odpracowania 

Data 

urodzenia 

Deklarowana 

liczba godzin 

do 

odpracowania 

(miesięcznie) 

Deklarowany 

rodzaj 

czynności do 

wykonania 

Podpis osoby 

wskazanej 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

 

2. Średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy na jednego członka gospodarstwa 

domowego wynosi : ……………………. miesięcznie (w załączeniu zaświadczenie                              

z zakładu pracy, ZUS, KRUS, itp. lub oświadczenie o braku dochodów). 

 

3. Oświadczam, że powyższe dane podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym.  

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego potwierdzam 

własnoręcznym podpisem prawdziwość zamieszczonych deklaracji.  

 

4. Niniejszym oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że administratorem 

moich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.                          

w Słupsku. Celem przetwarzania danych jest prowadzenie wszystkich spraw związanych                          

z korzystaniem z lokalu mieszkalnego i przekazanie danych w tym celu jest niezbędne, 

posiadam prawo wglądu oraz aktualizacji moich danych na warunkach określonych                              

w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

922, z 2018 r. poz. 138, 723). 

 

 

 

 

 

Słupsk, dnia …………………………              

 

                                                             Podpis wnioskodawcy ………………………………… 
                                                                         (czytelny) 

 

 


