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...............................................................                                  Sochaczew, dnia ……………………... 
/imię i nazwisko Wnioskodawcy/ 

 

............................................................... 
/ulica, nr domu, nr lokalu/ 

 

................................................................ 
/kod, miejscowość/ 

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

 

............................................................... 
/nr telefonu/  

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie 

Al.600-lecia 90 

96-500 Sochaczew 

 

 

WNIOSEK 

o umożliwienie spłaty zadłużenia w formie spełnienia świadczenia rzeczowego  

 

Wnoszę o umożliwienie spłaty zadłużenia z tytułu korzystania z lokalu socjalnego / mieszkalnego/ 

zajmowanego bez tytułu prawnego, w formie spełnienia świadczenia rzeczowego (odpracowania). 

 

Uzasadnienie: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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. 
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Deklaracja o dochodach 

 

Deklarację składam za okres: od………………..……….……… do ……........................................... 
(pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku) 

 

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

 

Osoby pełnoletnie Źródło dochodu Wysokość dochodu 

   

   

   

   

   

   

Osoby niepełnoletnie Źródło dochodu Wysokość dochodu 

   

   

   

 Razem dochody  

 

Średni dochód netto z ostatnich 3 miesięcy na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi 

............................ zł, tj. miesięcznie ....................... zł. 

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

prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji.  

Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 

poz. 883 z 1997r.) wyrażam zgodę na zbieranie moich danych w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku. 

 

 

       ................................................... 
         /podpis Wnioskodawcy/ 

Załączniki: 

 

1)……………………………………………………………………………………………... 

2)……………………………………………………………………………………………...  

3)……………………………………………………………………………………………... 

4)……………………………………………………………………………………………... 
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Informacje dotyczące wniosku 

 
1. Do dochodów zalicza się w szczególności dochody z tytułu: 

 pracy,  działalności gospodarczej, umów zlecenia lub o dzieło, 

 zasiłków pielęgnacyjnych, rodzinnych i wychowawczych, 

 świadczeń otrzymanych z powodu odbywania przez członków gospodarstwa domowego  służby wojskowej 

lub zastępczej, 

 środków za rozłąkę, 

 świadczeń z pomocy społecznej, 

 prowadzenia gospodarstwa rolnego, ustalone z zastosowaniem hektarów przeliczeniowych wg zasad 

określonych w przepisach o podatku rolnym, 

 alimentów, stypendiów, emerytur i rent w tym rent zagranicznych, 

 dywidend, 

 inne periodycznie uzyskane dochody, zwłaszcza  z najmu lub dzierżawy, praw autorskich lub wykonywania 

wolnych zawodów, 

 oszacowane przez wnioskodawcę dochody z ryczałtu ewidencjonowanego. 

 

2. Do dochodu nie wlicza się dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zasiłków celowych z pomocy społecznej 

oraz jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze. 

 

3. W celu weryfikacji prawidłowości podanych danych o dochodach, każda osoba składająca deklaracje ma 

obowiązek dołączenia do niniejszego pisma dokumentu potwierdzającego uzyskiwane dochody. Instytucjami, które 

uprawnione są do wystawienia stosownego dokumentu jest zakład pracy, Urząd Skarbowy, ZUS, MOPS, 

Powiatowy Urząd Pracy stwierdzając fakt uprawnienia do pobierania zasiłku, decyzje o zarejestrowaniu bez prawa         

do zasiłku.  

________________________________________________________________________________ 

Wypełnia Zakład Gospodarki Komunalnej w Sochaczewie  

 

1. Bieżący wymiar opłat ……….…………zł/m-c 

2. Zaległości wg stanu na dzień: …………….………….. 

            z tytułu najmu: 

    - należność główna ………..…………. zł 

    - odsetki ………………..…………….. zł 

 - koszty upomnień ……..…………….. zł 

z tytułu bezumownego zajmowania lokalu: 

    - należność główna ……..………….… zł 

    - odsetki ………………..…………….. zł 

 - koszty upomnień ……..…………….. zł 

 

Zaległości w/w nie obejmują zaległości objętych skuteczną egzekucją komorniczą oraz 

kosztów sądowych i komorniczych obciążających dłużnika. 

 

 

 

.......................................................... 
data i podpis pracownika windykacji 

 

 

 

              Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody          ………..……………………………….. 
                                                                                                                           Dyrektor ZGK 


