Załącznik do uchwały Nr VI/117/19
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 21 marca 2019r.

WNIOSEK
O RESTRUKTURYZACJĘ ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z LOKALU GMINNEGO
Dane wnioskodawcy
3. Pierwszy człon nazwiska

1. Imię

2. Drugie imię

4. Drugi człon nazwiska

5. PESEL

6. Ulica

7. Numer domu

8. Numer mieszkania

9. Kod pocztowy

10. Miejscowość

11. Numer telefonu

12. Adres e-mail

Adres lokalu, którego dotyczy zadłużenie
(wypełnić tylko wówczas, jeśli jest inny niż adres zamieszkania)

13. Ulica

14. Numer domu

15. Numer mieszkania

16. Kod pocztowy

Dane pełnomocnika
(wypełnić tylko wówczas, jeśli wnioskodawca działa przez pełnomocnika)

17. Imię

18. Nazwisko

19. PESEL

20. Ulica

21. Numer domu

22. Numer mieszkania

23. Kod pocztowy

24. Miejscowość

25. Numer telefonu

26. Adres e-mail

27. Data pełnomocnictwa

28. Okres ważności
pełnomocnictwa

Treść wniosku
(zaznaczyć właściwy kwadrat)

Wnoszę o:
umorzenie całości zadłużenia objętego niniejszym wnioskiem pod warunkiem przekazania zajmowanej
przeze mnie i/lub inne osoby nieruchomości na rzecz wierzyciela
umorzenie 70% zadłużenia objętego niniejszym wnioskiem pod warunkiem spłaty pozostałej części tego
30.
zadłużenia w terminie do 6 miesięcy od daty zawarcia ugody
umorzenie 60% zadłużenia objętego niniejszym wnioskiem pod warunkiem spłaty pozostałej części tego
31.
zadłużenia w terminie do 12 miesięcy od daty zawarcia ugody
umorzenie 50% zadłużenia objętego niniejszym wnioskiem pod warunkiem spłaty pozostałej części tego
32.
zadłużenia w miesięcznych ratach na warunkach określonych w ugodzie
umorzenie 50% zadłużenia objętego niniejszym wnioskiem pod warunkiem zamiany dotychczas
33.
zajmowanego lokalu mieszkalnego na lokal mniejszy
Dane osób odpowiadających solidarnie (in solidum) z wnioskodawcą za zapłatę zadłużenia
(pola oznaczone nr 34 do nr 57 wypełnić tylko wówczas, jeśli zaznaczono kwadrat w polu nr 32 lub nr 33)
34. Imię
35. Nazwisko
36. PESEL:
37. Ulica
29.

38. Nr domu

39. Nr mieszkania

40. Kod pocztowy

41. Miejscowość

42. Imię

43. Nazwisko

44. PESEL:

45. Ulica

46. Nr domu

47. Nr mieszkania

48. Kod pocztowy

49. Miejscowość

50. Imię

51. Nazwisko

52. PESEL:

53. Ulica

54. Nr domu

55. Nr mieszkania

56. Kod pocztowy

57. Miejscowość
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Oświadczenia wnioskodawcy
Poprzez podpisanie niniejszego wniosku oświadczam, że:
58. - znam treść uchwały Nr VI/117/19 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia
programu restrukturyzacji zobowiązań finansowych za zaległości płatnicze z tytułu najmu lub korzystania z
nieruchomości wchodzących w skład zasobu komunalnego Gminy Wrocław
59. - wyrażam zgodę na weryfikację przez wierzyciela negatywnych przesłanek uczestnictwa w programie
restrukturyzacji zadłużenia, określonych w § 3 uchwały opisanej pod poz.58, w szczególności poprzez
udostępnienie pracownikom wierzyciela zajmowanego przeze mnie gminnego lokalu celem przeprowadzenia w
nim wizji i sporządzenia dokumentacji fotograficznej
60. - wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez wierzyciela na potrzeby związane
z rozpoznaniem mojego wniosku
Podpis wnioskodawcy
61. Miejscowość
62. Data
63. Imię i nazwisko
64. Czytelny podpis
wnioskodawcy
wnioskodawcy

Podpisy osób odpowiadających za zadłużenie solidarnie (in solidum) z wnioskodawcą
(pola nr 65 do nr 76 wypełnić tylko wówczas, jeśli zaznaczono kwadrat w polu nr 32 lub nr 33)

65. Miejscowość

66. Data

67. Imię i nazwisko

68. Czytelny podpis

69. Miejscowość

70. Data

71. Imię i nazwisko

72. Czytelny podpis

73. Miejscowość

74. Data

75. Imię i nazwisko

76. Czytelny podpis

INFORMACJE ZARZĄDCY
(pola od nr 77 do nr 99 wypełnia zarządca nieruchomości)

77. Sposób korzystania
z lokalu

87. Inne informacje
dotyczące lokalu

78. Najem

Dane dotyczące nieruchomości
79. Dzierżawa

Tak
Nie
81. Lokal samowolnie
zajęty

Tak
Nie
82. Lokal zdewastowany

Tak
Nie
83. Instalacja zagrażająca
bezpieczeństwu

Tak
Nie
84. Lokal oddany w
posiadanie osobom trzecim

Tak
Nie
85. Naruszanie porządku
domowego

Tak
Nie
86. Wnioskodawca
zamieszkuje w lokalu

Tak
88.Powierzchnia

Tak
90. Ilość
pokoi

Tak
92. Kuchnia

Nie
89.

użytkowa

m

93. Łazienka w lokalu

96. Miejscowość

80. Bezumowne korzystanie
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Nie
91.

94. WC w lokalu

Nie

Tak
Nie
95. Przedpokój

Tak
Nie
Tak
Nie
Tak
Podpis osoby upoważnionej ze strony zarządcy nieruchomości
97. Data
98. Imię i nazwisko
99. Podpis

Nie

INFORMACJE FINANSOWE
(pola od nr 100 do nr 109 wypełnia pracownik komórki odpowiedzialnej za rozliczenia z osobami korzystającymi z lokali)

100. Kwota należności głównej według salda na dzień 31.12.2016r. z uwzględnieniem
wzajemnych rozliczeń według stanu na dzień złożenia wniosku
102. Kwota odsetek naliczonych na dzień 31.12.2016r. według salda na ten dzień z
uwzględnieniem wzajemnych rozliczeń według stanu na dzień złożenia wnioski
104. Łączna kwota zadłużenia według salda na dzień 31.12.2016r. z uwzględnieniem
wzajemnych rozliczeń według stanu na dzień złożenia wniosku (102 + 104)
Podpis osoby upoważnionej
106. Miejscowość
107. Data
108. Imię i nazwisko

101.
zł
103.
zł
105.
zł
109. Podpis
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ROZSTRZYGNIĘCIE WNIOSKU
(wypełnia kierownik jednostki działającej w imieniu wierzyciela)

110.
111.
112.

wyrażam zgodę na restrukturyzację zadłużenia zgodnie ze złożonym wnioskiem
odmawiam wyrażenia zgody na restrukturyzację zadłużenia zgodnie ze złożonym wnioskiem
wnoszę o wyrażenie zgody na restrukturyzację zadłużenia zgodnie ze złożonym wnioskiem
(zaznaczyć, jeśli kwota umarzanego zadłużenia przekracza kwotę, do umorzenia której uprawniony jest kierownik
jednostki)

113. Miejscowość

114. Data

Podpis kierownika jednostki
115. Imię i nazwisko

116. Podpis

ROZSTRZYGNIĘCIE PREZYDENTA WROCŁAWIA
(jeśli zaznaczono kwadrat przypisany do pola nr 112)

117.

wyrażam zgodę na restrukturyzację zadłużenia zgodnie ze złożonym wnioskiem

118.

odmawiam wyrażenia zgody na restrukturyzację zadłużenia zgodnie ze złożonym wnioskiem
Podpis Prezydenta Wrocławia
119. Miejscowość
120. Data
121. Imię i nazwisko
122. Podpis

Pouczenie:
wniosek składa się do zarządy (Biura Obsługi Klienta) właściwego ze względu na miejsce położenia
nieruchomości, z którą związane jest zadłużenie
w przypadku wyboru więcej niż jednej opcji w polach od nr 29 do nr 32 lub nie zaznaczenia żadnej opcji –
przyjmuje się, że wnioskodawca dokonał wyboru opcji z pola nr 32
w przypadku działania przez pełnomocnika – do wniosku należy załączyć dokument pełnomocnictwa
w przypadku zaznaczenia kwadratu w polu nr 32 lub nr 33 – jeśli osób odpowiadających za zadłużenie solidarnie
(in solidum) z wnioskodawcą jest więcej niż trzech – do wniosku należy dołączyć kartę dodatkową z danymi tych
osób oraz z ich podpisami pod oświadczeniami zawartymi w rubrykach przypisanych do pół od nr 58 do nr 61
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