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            Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 124/15 

            Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski  

            z dnia 31 sierpnia 2015 roku 

 

 

WNIOSEK 

w sprawie odpracowania zadłużenia za korzystanie z lokalu stanowiącego własność Miasta Międzyrzec Podlaski  

z deklaracją o wysokości dochodów. 

 

I. Dane osobowe wnioskodawcy 

 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 stanowiącego własność Miasta 

Międzyrzec Podlaski i zobowiązuję się jednocześnie do terminowego wpłacania bieżących opłat za jego najem. 

Przyczyna powstania zaległości: 

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

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

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

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

Propozycja sposobu i terminu odpracowania zadłużenia

 

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

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

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

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

Posiadane uprawnienia, umiejętności: 

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

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

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

Przeciwwskazania 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). 
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III.  Deklaracja o dochodach 

 

                Za  okres ................................................................................................................... .... 

                 (pełnych trzech miesięcy kalendarzowych poprzedzających datę złożenia wniosku) 

 

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

 

1.Imię i nazwisko ...............................................................................................    wnioskodawca, 

   data urodzenia .............................................................................................................. ..............., 

 

2.Imię i nazwisko ............................................................................... ..... stopień pokrewieństwa, 

    ...................................................data urodzenia ........................................................... .............., 

 

3.Imię i nazwisko ..................................................................................... stopień pokrewieństwa, 

    ...................................................data urodzenia  .......................................................... .............. , 

 

4.Imię i nazwisko .......................................................................................stopień pokrewieństwa, 

   .....................................................data urodzenia  ........................................................ ................., 

 

5.Imię i nazwisko ...................................................................................... stopień pokrewieństwa, 

   .....................................................data urodzenia  ........................................................ ................., 

 

6.Imię i nazwisko ...................................................................................... stopień pokrewieństwa,  

   .....................................................data urodzenia  ........................................................ ................., 

 

7. ............................................................................................................................. ........................., 

 

         8............................................................................................. ..........................................................., 

 

Oświadczam, że w podanym wyżej okresie dochody moje i wymienionych wyżej kolejno członków mojego 

gospodarstwa domowego wyniosły: 

 

 

Lp.
1)

 

 

Miejsce pracy – nauki 
2)

 Źródła dochodu 
Wysokość dochodu  

w zł. 

1 2 3 4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Razem dochody gospodarstwa domowego 



3 

 

 

Średni  dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wynosi:  

 

           ........................................zł,                              to jest miesięcznie............................... zł. 

 

 

         

 Oświadczam, że powyższe dane podałem/am zgodnie ze stanem faktycznym, uprzedzony(a)   o odpowiedzialności 

karnej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego, potwierdzam własnoręcznym podpisem prawidłowość danych zamieszczonych 

w deklaracji. 

Niniejszym w  rozumieniu   ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o   ochronie  danych  osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 833 

 z  29.10.1997 r. z późn. zm.) oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że administratorem moich danych 

osobowych jest Urząd Miasta Międzyrzec Podlaski. Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszego wniosku i 

przekazanie danych w tym celu jest niezbędne, posiadam prawo wglądu, aktualizacji moich danych na warunkach 

określonych w ustawie. 

 

 

 

Międzyrzec Podlaski, dnia .................................   .................................................................. 

        
Czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

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

                                       podpis przyjmującego
 

 

Objaśnienia: 

1) podać liczbę porządkową według osób zamieszczonego przed tabelą, 

2) wymienić oddzielnie każde źródło dochodu. 

 

 

         Informacja uzupełniająca 

 

a) Definicję dochodu na potrzeby udziału w Programie przyjmuje się zgodnie z art.3ust.3 i 4 ustawy z dnia 21 

czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 734 z późn .zm.) 

- za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po  odliczeniu składek na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie 

ubezpieczeń społecznych, chyba że 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 dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, 

zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z 

pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa 

w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie 

przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007r. 

- dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach 

przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara  przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu  Statystycznego na podstawie art.18 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. 

z 2013poz. 1381 z późn. zm.), 

b) W celu weryfikacji podanych danych o dochodach do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające 

osiągane dochody. 

 

          

 

 

UWAGA! 

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z zaświadczeniami o dochodach wszystkich wykazanych osób należy 

złożyć w Urzędzie Miasta Międzyrzec Podlaski. Wnioski niekompletne bądź złożone w inny niż powyższy sposób 

nie będą rozpatrzone.
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IV. Adnotacje urzędowe 

 
Wypełnia Urząd Miejski lub inny wskazany podmiot. 

1. ul. ...................................................................................... w Międzyrzecu Podlaskim  

2. głównym najemcą lokalu jest /był ................................................................................................................................  

3. umowa najmu z dnia .............................. nr ...............................................  

 zmieniona aneksem ......................................................................................................  

 

Umowa nie została rozwiązana / została rozwiązana ................................................................................................  
(data rozwiązania umowy)

Stan zadłużenia z tytułu 

opłat za lokal na dzień 

.......................................... wynosi 

............................. zł 

4. Wysokość odsetek na dzień ....................................... wynosi: .............................. zł  

5. Koszty sądowe i komornicze na dzień ................................................... wynoszą ................................ zł  

 

 Międzyrzec Podlaski, dnia ........................................   ........................................................... 
      (Pieczątka i podpis osoby wypełniającej) 

 

Wypełnia Komisja ds realizacji programu odpracowania zadłużenia. 

 

Opiniuję: pozytywnie / negatywnie  

 

Uzasadnienie decyzji: 

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

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

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

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

 

Międzyrzec Podlaski, dnia ............................................   ................................................................. 
(podpisy członków Komis) 


