
 

………………………………………..       Brzeg, dn. ……………….……… 
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 
 
 …………………………..…………… 
 (adres zamieszkania)  
 
 ……………………………..………… 
 (nr PESEL)  
 
 ……………………….……………… 
 (tel. kontaktowy)  
 

WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI 

 

Uznaję zadłużenie wobec Gminy Brzeg powstałe w okresie 

od …………………. do …………………. w wysokości: ………………………. zł 

słownie: ……………………………………………………………………………….. 

z tytułu opłat za: zajmowany lokal mieszkalny / teren / garaż / komórkę * 

w Brzegu przy ul. .......................................................................................................  

- kwota zadłużenia ustalona na dzień złożenia wniosku.  

Ponadto zrzekam się zarzutu przedawnienia i zwracam się z prośbą o umorzenie 

częściowe / całości* w/w wierzytelności. 

Prośbę swoją uzasadniam tym, że: 

………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 

…………………………………………… 
(czytelny podpis) 

 

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych  

w niniejszym formularzu przez Zarząd Nieruchomości Miejskich z siedzibą w Brzegu,  

ul. B. Chrobrego 32, w celu rozpatrzenia wniosku?   TAK   NIE 

 

…………………………………………… 
(czytelny podpis) 

*Niepotrzebne skreślić 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1 klauzula informacyjna 
Załącznik nr 2 oświadczenie / informacja o stanie majątkowym 
 



Załącznik Nr 1 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Nieruchomości Miejskich w Brzegu. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod nr tel. 77 40 45 059 lub za 

pomocą adresu: iodo@znmbrzeg.pl. 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są: 

a) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; 

b) w celu realizacji umów zawartych z kontrahentami ZNM; 

c) na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla jakiego zgoda 

została wyrażona (art.6 ust 1 lit. a RODO). 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na podstawie 

powszechnie obowiązującego prawa, jak również inne podmioty, które na podstawie stosownych 

umów podpisanych z ZNM przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest ZNM.  

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązującej umowy, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do 

żądania dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania.  

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.  

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzania w ZNM Pani/Pana 

danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 

Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału 

człowieka). Pani/ Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania. 

mailto:iodo@znmbrzeg.pl


Załącznik Nr  2  

Pan/i ………………..……….…….    Brzeg, dnia …………….……..………. 

ul. ……………………….………… 

……………………….……………. 

PESEL:…………….…….……….. 

 

OŚWIADCZENIE 

/informacja o stanie majątkowym 

 

1. Oświadczam, że wysokość uzyskiwanego całkowitego dochodu netto/brutto przez moje 

gospodarstwo domowe za ostatnie 3 m-ce kalendarzowe poprzedzające datę złożenia 

wniosku wynosi ……………………………………………………………………………………… 

(w załączeniu dokumenty potwierdzające źródła i wysokość dochodu) * 

/a w przypadku działalności gospodarczej podać rodzaj działalności, wyposażenie zakładu  

i wysokość dochodów /załączyć kserokopię PIT-5, ewentualnie inne rozliczenia finansowe 

dotyczące rachunku zysków i strat oraz zobowiązania w PLN na koniec poprzedniego roku 

kalendarzowego i koniec okresu sprawozdawczego bieżącego roku. 

 

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

2.1 Imię i nazwisko…….………………………………data urodzenia………..………………. 

nr PESEL……………………………………nr NIP……………………………………………… 

2.2 Imię i nazwisko…….………………………………data urodzenia………..………………. 

nr PESEL……………………………………nr NIP……………………………………………… 

2.3 Imię i nazwisko…….………………………………data urodzenia………..………………. 

nr PESEL……………………………………nr NIP……………………………………………… 

2.4 Imię i nazwisko…….………………………………data urodzenia………..………………. 

nr PESEL……………………………………nr NIP……………………………………………… 

2.5 Imię i nazwisko…….………………………………data urodzenia………..………………. 

nr PESEL……………………………………nr NIP……………………………………………… 

* w przypadku osoby bezrobotnej wymagane jest zaświadczenie z Powiatowego Urzędu 

Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej (bez prawa do zasiłku lub z prawem). 

 

3. Oświadczam, że w podanym okresie (ostatnich 3-mcy kalendarzowych poprzedzających 

datę złożenia wniosku) średni dochód w miesiącu na 1 członka mojego gospodarstwa 

domowego wynosi ……………………….zł. 

 

 

 



 

4. Ponoszone koszty na utrzymanie /czynsz, opłaty za gaz, energię i inne stałe wydatki/: 

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

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

 

5. Posiadany majątek ruchomy i nieruchomy /budynki, parcele, mieszkania własnościowe, 

samochody, jachty i inne/ z określeniem ich wartości oraz zaznaczeniem czy rzeczy te nie 

zostały objęte zabezpieczeniem /np. spłata kredytu/: 

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

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

 

6. Czy Pan/i korzystał/a lub korzysta z ulg mieszkaniowych /dopłat do czynszu/, pomocy  

z Ośrodka Pomocy Społecznej i kiedy: 

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

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

 

7. Inne dane świadczące o stanie materialnym zobowiązanego mające wpływ na sytuację 

finansową rodziny:  

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

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

 

Zeznanie sporządzone jest zgodnie z moją wiedzą, a odpowiedzialność karna za 

podanie danych niezgodnych z prawdą jest mi znana. 

 

 

………………..…………………………… 

data, podpis składającego oświadczenie  

 


