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Załącznik do Uchwały Nr XIII/295/2019
Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r.

Warszawa, dnia …………………

…………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
………………………………………..
(adres zamieszkania)
PESEL ……………………………..
telefon ……………………………..
adres email: ……………………….

dłużnik solidarny

WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ ZADŁUŻENIA (wzór)
Uznaję zadłużenie wobec m.st. Warszawy z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego nr …..
położonego przy ul. ………………………….. w wysokości …………………… zł.,
według stanu na dzień ……………………. roku, na które składa się:
- należność główna ........................ zł według stanu na dzień ……………………. roku.
- odsetki .......................................... zł do dnia ……………………………………...
- koszty dochodzenia roszczeń ………………………….. zł.
Na podstawie uchwały Nr XIII/295/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r.
zwracam się z prośbą o umożliwienie częściowej spłaty zadłużenia w ratach oraz umorzenie
pozostałej części tego zadłużenia. Jednocześnie zobowiązuję się do spłaty:
1. …... zł zadłużenia. Wpłata zostanie dokonana do dnia ……………..
2. ..…. % zadłużenia. Wpłata zostanie dokonana do dnia ……………..
3. ……% i .…..% zadłużenia. Wpłaty będą dokonywane w miesięcznych/kwartalnych
ratach, w wysokości i terminach określonych w porozumieniu, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia …………..…
………………….………
(podpis wnioskodawcy)
Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na
Urzędzie m.st. Warszawy, tj. restrukturyzacji zadłużenia - w zakresie danych zawartych w niniejszym
wniosku: imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania, PESEL, numeru telefonu i adresu
mailowego.

……………………………
data i podpis
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Wypełnia zarządca lokalu
1. Miesięczny czynsz/odszkodowanie …………………………… zł.
Miesięczne opłaty niezależne od właściciela (media) …………………. zł.
Razem miesięczne opłaty za lokal …………………… zł.
2. Zadłużenie w kwocie ...................................., na którą składa się:
- należność główna ........................ zł według stanu na dzień …………………. roku.
- odsetki .......................................... zł do dnia ……………………………………...
- koszty dochodzenia roszczeń ….………………………….. zł.
3. Informacja zarządcy dotycząca sposobu korzystania z lokalu:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
4. Informacja zarządcy o okresie, gdy w lokalu mieszkalnym, główne źródło ciepła oparte
było na energii elektrycznej:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

.....................................................
data, podpis i pieczątka Zarządcy

