
Kutno, dnia................................ 

.............................................................                   
                       (imię i nazwisko dłużnika) 
 

............................................................ 
                              (adres dłużnika) 

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

............................................................... 
                       (NIP i PESEL dłużnika) 

DO DYREKTORA 

ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI 

MIEJSKICH W KUTNIE 

UL. OPOROWSKA 5 

 

 WNIOSEK  

O ROZŁOŻENIE NA RATY SPŁATY ZADŁUŻENIA PIENIĘŻNEGO  

Z TYTUŁU OPŁAT ZA LOKAL MIESZKALNY 

 

 

L.P 

 

NAZWISKO I IMIĘ 

 

POKREWIEŃSTWO W 

STOSUNKU DO 

DŁUŻNIKA 

 

MIEJSCE PRACY- 

NAUKI  adres 

ŹRÓDŁO  

DOCHODU  JEGO 

WYSOKOŚĆ(brutto 

za okres ostatnich 3 

miesięcy) 

  DŁUŻNIK   

     

     

     

     

     

     

     

     

 



Średni dochód przypadający na jedną osobę w w/w gospodarstwie domowym stanowi 

kwotę.......................... 

Dłużnik otrzymał lokal na podstawie: zamiany lokalu, poprawy warunków mieszkaniowych,  

 wykonania eksmisji, *właściwe podkreślić. 

Szczególe wydatki finansowe mające wpływ na budżet gospodarstwa domowego takie 

jakie jak : stan zdrowia, inwalidztwo, nauka inne zobowiązania na rzecz drugich wierzycieli 

(np. zajęcia komornicze czy spłata innych rat). 

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

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

II. DANE O LOKALU ZAJMOWANMYM PRZEZ DŁUŻNIKA  I OSOBY Z NIM  

     ZAMIESZKUJĄCE. 

Lokal składa się z ...................   i kuchni o powierzchni mieszkalnej .................. 

i powierzchni użytkowej .....................Lokal znajduje się na ................piętrze (parterze). 

Wyposażony w urządzenia  techniczne :  

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

W lokalu zamieszkuje stale ....................... osób. 

Dłużnik przyjmuje do wiadomości, że stan zadłużenia na dzień...... stanowi kwotę: 

zadłużenie główne........................., zadłużenie odsetkowe........................... 

Dłużnik otrzymuje dodatek mieszkaniowy. (tak, nie ) * właściwe podkreślić 

Dłużnik nie otrzymuje dodatku mieszkaniowego ponieważ:  

 nie ubiegał się o otrzymanie dodatku mieszkaniowego z powodu : 

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

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

 miał przyznany dodatek mieszkaniowy, ale wypłatę dodatku zawieszono z powodu : 

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

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

 dodatek mieszkaniowy nie przysługuje z następujących przyczyn : 

1.dochód na jednego członka gospodarstwa domowego jest większy od określonego  

   w art.3 ustawy o "....dodatkach mieszkaniowych" 

2. dłużnik bądź osoba z nim zamieszkująca prowadzi działalność gospodarczą  

    w zajmowanym  lokalu  

3.normatywna powierzchnia użytkowa lokalu w przeliczeniu na liczbę członków 

  gospodarstwa domowego przekracza normy określone w art.5 ust.1 i ust.3 ustawy"... 

  o dodatkach mieszkaniowych" 

 

 



Dłużnik w okresie poprzednim zobowiązał się regulować zadłużenie w ratach i z 

obowiązku tego nie wywiązał się . (*skreślić w przypadku zaprzeczenia). 

W stosunku do istniejącego zadłużenia toczyła się sprawa sądowa w wyniku której 

zasadzono : 

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

Prawomocny wyrok sądowy podlega egzekucji komorniczej.  

(*skreślić w przypadku zaprzeczenia). 

Dłużnik proponuje uregulowanie zaległych opłat w następujący sposób (uzasadnienie 

wniosku): 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Dłużnik przyjmuje do wiadomości, że jeśli nie spłaci  w pełnej wysokości ustalonych rat, 

należność pozostała do zapłaty staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi 

odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności. 

 

 

Dłużnik uprzedzony o odpowiedzialności prawnej potwierdza własnoręcznym 

podpisem, prawdziwość danych zamieszczonych we wniosku.  

 

 

........................................................ 
(czytelny podpis ) 

 

 

 

 

do wniosku dłużnik dołącza : 

 oryginały zaświadczeń o dochodach  



III. STRONA WYPEŁNIANA PRZEZ PRACOWNIKÓW ZNM 

 czy dłużnik otrzymuje dodatek mieszkaniowy - tak, nie ( *właściwe podkreślić) 

 aktualny stan finansowy konta dłużnika wg stanu na dzień.................................... 

1.zaległe opłaty -        ______________________ 

2.ustawowe odsetki - ______________________ 

3.zasądzone wyrokiem sądowym - ____________________________ 

4.koszty egzekucji sądowej - _________________________________ 

5.koszty egzekucji komorniczej - ______________________________ 

 

    ------------------------------------------------- 
(podpis inspektora d/s Windykacji) 

 

IV. OPINIA INSPEKTORA SEKCJI EKSPLOATACJI. 

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

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

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

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

 

--------------------------------- 
([podpis) 

 

V.PROPOZYCJA GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ. 

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

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

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

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

 

-------------------------------------------- 
(podpis) 

 

VI. DECYZJA DYREKTORA PODJĘTA W SPRAWIE. 

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

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

 

---------------------------------------------- 
(podpis) 


