
 
WNIOSEK 

w sprawie odpracowania zadłużenia za korzystanie z lokalu gminnego 
 
 

I. Dane osobowe wnioskodawcy 
 

1. Imię i Nazwisko: ………………………………………………… 
PESEL : …………………………………….……… 
Adres zamieszkania: ……………………………………………… 
Telefon kontaktowy: …………………………………..  
e-mail:.............................................................................. 

 
II. Uzasadnienie do wniosku. 

 
Zwracam się z prośbą o umożliwienie odpracowania zadłużenia za korzystanie z lokalu TBS  
i zobowiązuję się jednocześnie do terminowego wpłacania bieżących opłat za jego najem. 
 
Przyczyna powstania zaległości: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
Propozycja sposobu i terminu odpracowania zadłużenia* 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
Posiadane uprawnienia, umiejętności: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
Przeciwskazania zdrowotne do wykonywania niektórych rodzajów prac: 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
* w propozycji proszę podać: 

• jakie roboty wnioskodawca chce wykonać w jakich godzinach i w jakim okresie czasowym np. tydzień, 
miesiąc. 

• należy określić czy wnioskodawca będzie odpracowywał zaległości osobiście czy przy udziale 
pełnoletnich osób zamieszkałych w lokalu (podać imię i nazwisko  załączyć zgodę tej osoby). 

 



 
 

Deklaracja o dochodach 
 

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

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

 

Osoby pełnoletnie Źródło dochodu Wysokość dochodu 

   

   

   

   

   

Osoby niepełnoletnie Źródło dochodu Wysokość dochodu 

   

   

   

   

   

 Razem dochody  

 
3. Średni dochód z ostatnich 3 miesięcy na 1 członka gospodarstwa domowego 

wynosi:............................................…zł, tj. miesięcznie………………………….....zł. 

Oświadczam, że powyższe dane podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym.  
 
 
 
Bogatynia, dnia ………………………… 

 ..……..…………………………... 
              Czytelny podpis wnioskodawcy 

 
    

  
 



 
 

Zgodnie z art 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia                     
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.), zwanego dalej RODO, informujemy, że: 
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego sp. z o. o. z siedzibą w Bogatyni przy  ul. Słowiańskiej 8.  
• Inspektorem ochrony danych jest …………………. – tel. …………….. – e-mail 
………………….. 
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania Umowy,  bądź zgodnie z Art 
6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. 
Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.) – zbierane są przed zawarciem Umowy.  
• Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. z siedzibą w Bogatyni przy  ul. 
Słowiańskiej 8, w celu realizacji zadań wynikających z zawartej Umowy może przekazywać 
Pani/Pana dane osobowe, na podstawie umów powierzenia.  
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu ich 
zgromadzenia lub na podstawie odrębnych przepisów prawa do momentu zakończenia 
wszelkiego rodzaju rozliczeń.      
• Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność                         
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  
• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych                         
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan,  że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji  
Umowy.  

 
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Tomaszowskie 
Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o. o. z siedzibą w Bogatyni przy  ul. 
Słowiańskiej 8. Oświadczam ponadto, że zostałem/am/ poinformowany/a/ o przysługującym 
mi prawie oraz zapoznałam/em/ się z Informacją przedstawioną powyżej w zakresie danych 
osobowych.  

 
 

...........................................................................................       
( data  i czytelny  podpis ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

III. Adnotacje - wypełnia TBS 
 

Data złożenia wniosku ………………………………….......................................... 
1. Adres mieszkania ul. ……………………………… w …………………………………… 
2. Głównym najemcą lokalu jest /był ............................................................................. 
3. Umowa najmu z dnia ....................................... nr ..................................................... 

zmieniona aneksem ………………………………………………………………... 
 
Umowa nie została rozwiązana / została rozwiązana ……………………………………... 

(data rozwiązania umowy) 
 
4. Stan zadłużenia z tytułu opłat za lokal na dzień ………………… wynosi:…………….....zł 
5. Wysokość odsetek na dzień ……………………… wynosi:...………………………….....zł   
6. Koszty sądowe i komornicze na dzień ………………………wynoszą: ………………….zł 

 
 

Bogatynia, dnia ………………………              …………………………………… 
(Pieczątka i podpis osoby wypełniającej) 

 
Wypełnia Komisja ds realizacji programu  odpracowania zadłużenia 

 
Opinia pozytywna / negatywn 
 
Uzasadnienie decyzji: 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Bogatynia, dnia ……………………                                           ……………………………… 

(podpisy członków Komisji)  
  


