Siedlce, dnia …......................20…...r.
….............................................................
(Wnioskodawca)
…............................................................
(adres zamieszkania)
…...-….......... ….......................................
(Kod- pocztowy/miejscowość)
….................................
(telefon kontaktowy)

Do
Prezydenta Miasta Siedlce

Wniosek
o rozłożenie na raty
Zwracam się z prośbą o rozłożenie mojego zadłużenia z tytułu opłat za czynsz i
innych opłat niezależnych od właściciela (media), dotyczących lokalu mieszkalnego
stanowiącego własność Miasta Siedlce, położonego przy ul. …..........................................................,

które na dzień …...................................r.
wynoszą
…...............................* na raty,
oraz o wstrzymanie prowadzonych działań windykacyjnych w czasie systematycznej
spłaty zadłużenia.
Proponuję, aby spłata zadłużenia następowała miesięcznie w ratach w
kwocie …...................zł, plus bieżące zobowiązania wynikające z czynszu i innych opłat
niezależnych od właściciela w wymaganej wysokości, począwszy od miesiąca
…........................... 20….....r., aż do całkowitej spłaty zadłużenia. Wpłaty rat zadłużenia
będą następowały do dnia 25 każdego kolejnego miesiąca w kasie Zarządcy lokali

komunalnych Bank Spółdzielczy w Adamowie, ul. Szaloma Asza 4 w Siedlcach, bądź na
jego rachunek bankowy.
Jednocześnie motywuję, swój wniosek tym, że …...............................................................
…............................................................................................................................................
…...........................................................................................................................................
…............................................................................................................................................
Uzyskuję dochody miesięczne z tytułu **: pracy/renty/emerytury/działalności
gospodarczej/inne - w wysokości …...................... zł.
Oświadczam, że we wspólnym gospodarstwie domowym zamieszkują wraz ze
mną następujące osoby :
Dochód
Stopień
Miejsce
Lp.
Imię i Nazwisko
Data urodzenia
netto w
pokrewieństwa
pracy
zł.
1
2
3
4
5
6
…............................................
(czytelny podpis Wnioskodawcy)
* - uznaję powyższy dług w całości i uznaję go za bezsporny.

**- właściwe podkreślić.
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Informacja:
1. Powyższy wniosek o rozłożenie na raty należności Miasta Siedlce, należy złożyć
osobiście lub za pomocą pełnomocnika na Biurze Obsługi Interesanta Siedleckiego "TBS''
Spółka z o.o., ul. Starowiejska 60 w godzinach 7⁴⁵ - 15⁴⁵ od poniedziałku do piątku.
2. Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie określając zakres
czynności i umocowanie prawne.
3. Podpisanie niniejszego wniosku stanowi jednocześnie zgodę na podstawie art.7 pkt 5 i art.
23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z
2015. poz. 2135 ), na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy przez
Prezydenta Miasta Siedlce w celu realizacji przedmiotowego wniosku o udzielenie ulgi z
tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego. Administratorem danych jest Prezydent Miasta
Siedlce z siedzibą w Siedlcach, Skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce. Dane osobowe
przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji wniosku o udzielenie ulgi i nie będą
przekazywane innym podmiotom. Osoby, której dane dotyczą, przysługuje prawo
dostępu do treści jej danych oraz możliwości ich poprawiania. Podanie danych jest
dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe pozytywne rozpatrzenie wniosku o
udzielenie ulgi z tytułu zadłużenia lokalu mieszkalnego.
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