Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 28 /2019
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 6 lutego 2019 r.
...........................................................
imię i nazwisko dłużnika/głównego najemcy

...........................................................
aktualny adres zamieszkania

...........................................................
pesel

...........................................................
telefon

Zakład Usług Komunalnych
ul. Stacha Wichury 11a
63-130 Książ Wlkp.

WNIOSEK
W SPRAWIE ODPRACOWANIA ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU NAJMU LOKALU
WCHODZĄCEGO W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY KSIĄŻ
WLKP.
I.
Dane osobowe wnioskodawcy
Imię i nazwisko...........................................................................................................................................
PESEL.........................................................................................................................................................
Adres lokalu, na którym ciąży zadłużenie..................................................................................................
Telefon kontaktowy(dobrowolnie) ........................................., e-mail (dobrowolnie).......................
osób w gospodarstwie domowym...................................................................................................
(zgodnie z deklaracją o dochodach)

II.

Proszę o umożliwienie odpracowania zadłużenia z tytułu najmu lokalu wchodzącego
w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Uzasadnienie
…………....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(w uzasadnieniu proszę podać, jakie roboty wnioskodawca może wykonywać, w jakich godzinach i w jakim okresie czasowym
(np. tydzień, miesiąc))

III.
Załączniki do wniosku:
- zaświadczenie o dochodach z ostatnich 3 miesięcy wszystkich osób zamieszkujących
w lokalu,
- inne .......................................................................................................................................................

IV.

Oświadczenia

1. Zobowiązuję się do terminowego wpłacania bieżących opłat z tytułu najmu lokalu
mieszkalnego z zasobu gminy/ nie jestem w stanie regularnie opłacać czynsz za najem lokalu.**
2. Oświadczam, że powyższe dane podałem/łam zgodnie ze stanem faktycznym.
Książ Wlkp., dnia....................................... Podpis wnioskodawcy...........................................................
V.

Deklaracja o dochodach

Oświadczam, że w podanym okresie( ostatnie 3 mc-e poprzedzające datę złożenia wniosku)
dochody moje i członków mojego gospodarstwa domowego wynosiły:
Imię i nazwisko ..........................................................................................................................................
Miejsce pracy .............................................................................................................................................
Źródło dochodu ..........................................................................................................................................
Wysokość dochodu za okres ostatnich 3 m-cy ..........................................................................................
Uwaga! Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z zaświadczeniami o dochodach wszystkich
osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym należy złożyć w siedzibie Zakładu
Usług Komunalnych w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a.
Wnioski niekompletne bądź złożone w inny niż powyższy sposób, nie będą rozpatrzone.
* Definicje dochodu na potrzeby udziału w Programie odpracowywania długów, przyjmuje się zgodnie
z art.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r. poz.180 ze zm.).
Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania
oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe,
określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba ze zostały już zaliczone
do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych,
jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków
pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i
świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której
mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów
i osób pobierających świadczenie przedemerytalne.
**właściwe podkreślić
VI. Wypełnia zarządca budynku Zakład Usług Komunalnych w Książu Wlkp. z siedzibą
ul. Stacha Wichury 11a, 63-130 Książ Wlkp..
1. Adres lokalu, na którym ciąży zadłużenie:
1.1. .............................................................................................................................................................
na podstawie umowy z dnia .....................................wydanej przez ..........................................................
obowiązującej od dnia ................................................... do dnia ...............................................................
1.2...............................................................................................................................................................
na podstawie umowy z dnia……………………….. wydanej przez ....................................................
obowiązującej od dnia .......................................... ......... do dnia .............................................................
1.3. .............................................................................................................................................................
bezumownie................................................................................................................................................
2. Bieżący wymiar opłat: .........................................zł
3. Zaległość wg stanu na dzień ................................................................................................................
- z tytułu najmu:
należność główna .......................................................zł

koszty sądowe i komornicze ......................................zł
-z tytułu bezumownego zajmowania lokalu:
należność główna .......................................................zł
koszty sądowe i komornicze.......................................zł
4. Postępowania sądowe:
- nakaz eksmisji (sąd orzekający, data wydania nakazu lub wyroku sądowego, sygn. akt)
....................................................................................................................................................................
- nakaz zapłaty/wyrok (sąd orzekający, data wydania nakazu lub wyroku sądowego, sygn. akt)
....................................................................................................................................................................
- umorzenie egzekucji sądowej (organ egzekucyjny, data i podstawa umorzenia)
....................................................................................................................................................................
..............................................................
(data, podpis i pieczątka pracownika)

