Załącznik do wniosku nr …....….............................
z dnia …...…..........................…
(wypełnia pracownik DW)
...............................................................
(imię i nazwisko)
..............................................................
(adres)

Oświadczenie dotyczące sytuacji materialnej dłużnika
Ja, niżej podpisany oświadczam, co następuje:
I. Informacja o uzyskiwanych dochodach:
1) Pracuję zarobkowo ( umowa o pracę, inna umowa np. zlecenie, o dzieło, itp.)
…............................................................................................................................................................. ......…………………...
(nazwa i adres zakładu pracy lub innego podmiotu na rzecz którego świadczona jest praca lub usługi)

W ostatnich 3 miesiącach osiągałem z tego tytułu wynagrodzenie brutto:
1. miesiąc - ................................ kwota:.....................................
2. miesiąc - ................................ kwota:......................................
3. miesiąc - ............................... kwota:......................................
2) Jestem na emeryturze* / rencie* i z tego tytułu osiągam miesięczne dochody w kwocie:
..............................................................................................................................................................
.
3) Nie pracuję i pozostaję bez pracy od dnia....................................................................................
4) Osiągam przychody z innych źródeł np. prowadzenia pozarolniczej działalności, wynajmu
pokoi, produkcji rolnej, pracy dorywczej lub innej: TAK*/NIE*
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................……………………………….
(należy dokładnie określić źródła przychodu oraz ich wysokość, dołączyć stosowne zaświadczenie np. z Urzędu
Skarbowego, ZUS, KRUS)

5) Otrzymuję zasiłek:
a) dla bezrobotnych TAK*/NIE* ..................................................................................................
(podać dokładnie od kiedy i w jakiej wysokości)

b) z opieki społecznej TAK*/ NIE*...............................................................................................
(podać dokładnie od kiedy i w jakiej wysokości)

c) inne formy pomocy …...............................................................................................................
(np. prawo do dodatku mieszkaniowego, posiłków)
*-niepotrzebne skreślić

6) Otrzymuję alimenty TAK*/NIE*
.............................................................................................................................................................
(dobrowolne, sądowe, na czyją rzecz, w jakiej wysokości oraz wskazać płatnika świadczeń alimentacyjnych)

7) W ubiegłym roku kalendarzowym osiągnąłem dochód w kwocie (wypełnić tylko w przypadku
wniosku o umorzenie): ....................................................
II. Informacja o posiadanym majątku (wypełnić tylko w przypadku wniosku o umorzenie):
1) nieruchomość gruntowa o pow. ..................... ha, położona w ........................................
przy ul........................................................., zapisana w księdze wieczystej nr ……………….........,
2) samochód marki....................................................nr rejestracyjny...................................…..…..,
3) inne rzeczy wartościowe:
...........................................................................................................................................……................,
III. Inne dane, które mogą wpływać na ocenę sytuacji majątkowej dłużnika
…...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
IV. Załączniki :
W przypadku wniosku o rozłożenie na raty / odroczenie / umorzenie / obniżkę czynszu do oświadczenia powinny być
dołączone dokumenty potwierdzające podane wyżej informacje, a w szczególności - dokumenty potwierdzające źródła i
wysokość osiąganych dochodów za okres ostatnich 3 miesięcy : zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu i
wynagrodzeniu (w tym z tytułu umowy zlecenia), odcinki z emerytury lub renty, oświadczenia o innych źródłach dochodu
m.in. decyzja o przyznanych zasiłkach, kopia wyroku lub ugody dotycząca alimentów, dodatkowo do wniosku o umorzenie
– zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości uzyskiwanych dochodów.
Wykaz dokumentów dołączonych do wniosku:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

…..............................................................................................................................................
…..............................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................

Oświadczam, że znana mi jest treść art. 233 § 1 Kodeksu
za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie prawdy.

karnego

o odpowiedzialności

karnej

Oświadczam iż znana mi jest ogólna klauzula informacyjna Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Tadeusza
Kościuszki 17, 44-200 Rybnik oraz wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych oraz kontaktowych
zawartych w oświadczeniu lub innych powiązanych załącznikach dla potrzeb niezbędnych do dalszego procedowania
sprawy zgodnie ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

.....................................................
(podpis wnioskodawcy)
*-niepotrzebne skreślić

