Wniosek o zmianę formy spłaty zadłużenia
Ja, niżej podpisany(a)…………………………………………………………………………,
zamieszkały(a) w Białymstoku przy ul. ………………………………………………………
nr domu ………… mieszkania………..
nr PESEL ……………………………...
1) zwracam się z prośbą o umożliwienie mi spłaty zadłużenia z tytułu korzystania
z gminnego lokalu mieszkalnego w formie świadczenia rzeczowego na rzecz
Wynajmującego, tj. Gminy Białystok reprezentowanej przez Zarząd Mienia
Komunalnego w Białymstoku w oparciu o umowę o spłatę zadłużenia w formie
świadczenia rzeczowego,
2) oświadczam, iż stan zdrowia pozwala mi wykonywać niżej wskazane zadania:
a. zadania porządkowe: sprzątanie terenów zielonych i pozostałości po koszeniu trawy,
grabienie i usuwanie liści, sprzątanie ciągów komunikacyjnych oraz ich odśnieżanie
i usuwanie lodu w okresie zimowym, czyszczenie tablic informacyjnych (usuwanie
nieaktualnych ogłoszeń itp.), mycie klatek schodowych, okien, drzwi i lamperii
w gminnych budynkach mieszkalnych i obiektach*,
b. inne drobne zadania eksploatacyjne*,
(powyższy zakres rzeczowy jest katalogiem otwartym i może ulec zmianie
w zależności od aktualnych potrzeb i możliwości),
c. inne zadania
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3) oświadczam, że posiadam niezbędne narzędzia, materiały* oraz środki ochrony osobistej
i odzież roboczą do wykonania zadania,
4) w przypadku otrzymania wyposażenia od jednostki organizacyjnej Miasta Białystok
zobowiązuję się do zwrotu lub uregulowania jego równowartości poprzez potrącenie
z wartości świadczenia bądź wpłatę,
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, przez Zarząd Mienia
Komunalnego, w zakresie związanym z realizacją umowy o spłatę zadłużenia w formie
świadczenia rzeczowego. Ponadto oświadczam, że 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, zapoznałem się z klauzulą
informacyjną o przetwarzaniu moich danych osobowych.

………………………………….
/podpis wnioskodawcy/
* w przypadku braku - skreślić

-verte-

Potwierdzenie wysokości zadłużenia
Według stanu na dzień ……………………... wysokość zadłużenia z tytułu używania lokalu
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
/adres lokalu-lokali/

Przez Pana/Panią
…………………………………………………………………………………………………
/imię i nazwisko dłużnika – wnioskodawcy/

zamieszkałego/łą
…………………………………………………………………………………………………
/adres/

wynosi:
1) z tytułu opłat ……………………… zł,
2) z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu …………………. zł,
3) odsetki ………………… zł,
4) koszty dochodzenia należności …………………… zł
5) łącznie ………………………………… zł
/słownie/……………………………………………………………………………………….

……………………………………
/podpis pracownika Działu Windykacji/

Ja niżej podpisany …………………………………………………………………………
/imię i nazwisko/

oświadczam, że uznaję wyżej wyszczególnione roszczenie Gminy Białystok z tytułu
zaległości w opłatach za korzystanie z
lokalu/i
wchodzącego/ych w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Białystok w kwocie ……………………………… zł
wg salda na dzień ………………………….. i deklaruję tytułem spłaty należności
(z tytułu odszkodowania za bezumowne używanie lokalu, opłat niezależnych od
właściciela oraz odsetek i kosztów dochodzenia należności) wykonanie zadań w formie
świadczeń rzeczowych w ilości, rodzaju i miejscu wskazanym przez wierzyciela
począwszy od dnia …………………….

…………………………………………….
/podpis wnioskodawcy/

