
                                                           Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr OR.0050.247.2016
                                                              Burmistrza Białej z dnia 23 lutego 2016r.

..............................................
imię i nazwisko wnioskodawcy      Biała, dn........................

................................................
(adres: ulica, nr domu, nr mieszkania)                 Urząd Miejski w Białej
PESEL..................................... Ul. Rynek 10 

telefon......................................                                                         48-210 Biała

WNIOSEK O ODPRACOWANIE ZADŁUŻENIA  
Z TYTUŁU NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

 
I. Wypełnia wnioskodawca

Osoby zamieszkujące w lokalu (nazwisko i imię)

1. Osoby posiadające tytuł prawny do najmu Źródło dochodu Wysokość
dochodu brutto

2. Osoby pełnoletnie zamieszkujące w 
lokalu wspólnie z najemcą 
odpowiadające za zadłużenie zgodnie 
z art.688¹ Kc

Stopień pokrewieństwa
z najemcą

Źródło dochodu Wysokość
dochodu brutto

3. Osoby niepełnoletnie 
zamieszkujące w lokalu wspólnie z 
najemcą

Stopień pokrewieństwa z
najemcą

Źródło dochodu Wysokość
dochodu brutto

- - Razem dochody

Uzasadnienie trudnej sytuacji: 
 .……………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
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………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

Oświadczam,  że  świadomy  o  odpowiedzialności  karnej  –  art.233  §1  kodeksu  karnego  złożyłem  prawdziwe
informacje i nie zataiłem prawdy.

………………………….
                                                                                                                        (data, podpis  wnioskodawcy)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby Urzędu Miejskiego  w Białej.  

…………………………………
                                                                                                                               (data, podpis  wnioskodawcy)

II. Wypełnia Urząd Miejski w Białej

Mieszkanie zajmowane jest :

¤   na podstawie umowy najmu nr ..................... z dnia .........................                                               

¤   bezumownie .........................................................................................................................

Osoby zamieszkujące w lokalu  (nazwisko i imię)
  

Osoby posiadające tytuł prawny do
najmu

Osoby odpowiadające za
zadłużenie zgodnie z art. 688¹ Kc

Inne osoby zamieszkujące w
lokalu wspólnie z najemcą

(dotyczy osób niepełnoletnich)
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1. Bieżący wymiar opłat .................. zł.

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

z tytułu najmu:                    

            -  należność główna ........................ zł           

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

z tytułu bezumownego zajmowania lokalu:                    

            -  należność główna ........................ zł           

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

………………………………………………  
data, podpis i pieczątka 

III. Opinia Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej w przypadku korzystania z Pomocy 
Społecznej.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

                                                         ……………………………
data, podpis i pieczątka 
pracownika OPS  

IV. Decyzja 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

.................................. 
      data i podpis
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