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Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 39/D/XI/2021  

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach 

z dnia 10.11. 2021 r. 
 

Wniosek 

spłaty zadłużenia z tyt. opłat za lokal  
wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć ( w siedzibie ZGKiM  ul. Bankowa 18 w Policach) 

 
Część I.  Wniosek i jego uzasadnienie (wypełnia Wnioskodawca) 

 

1. .............................................................................................................................................                                       
(Imię i nazwisko najemcy / dłużnika/osoby która będzie odpracowywać dług) 

 

2. ............................................................................................................................................. 
(adres zamieszkania) 

 

3. ............................................................................................................................................. 
(nr telefonu, e-mail) 

 
4. Zgłaszam udział w Programie „Praca za  dług”  i tym samym zwracam się z prośbą o umożliwienie mi spłaty 

niżej wskazanego zadłużenia , stanowiącego zapłatę  opłat za korzystanie z lokalu położonego w Policach 

przy ul …………………………poprzez świadczenie określonych prac na rzecz wynajmującego. 

  

     Oświadczam, że: 
 

1)  zapoznałem się z Regulaminem Programu i akceptuję jego zapisy; 

2)  uznaję roszczenie z tytułu zaległości w opłatach za korzystanie z lokalu  mieszkalnego w kwocie: 

…………………………………………………………………….…wg stanu na dzień: ……………… r. 

i deklaruję tytułem spłaty tej należności świadczenie przeze mnie pracy,    przez osobę solidarnie 

odpowiadającą za zadłużenie, osobę trzecią* ( dane tej osoby)        

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

w ilości i rodzaju wskazanym przez wierzyciela począwszy od dnia………………………………..… r. 

3)  stan zdrowia pozwala mi wykonywać prace porządkowe tj. sprzątanie terenów zielonych, sprzątanie 

ciągów komunikacyjnych oraz ich odśnieżanie i usuwanie lodu w okresie zimowym; inne drobne prace 

eksploatacyjno – remontowe. 

Powyższy zakres rzeczowy jest katalogiem otwartym i może ulec zmianie w zależności od aktualnych 

potrzeb i możliwości; 

     4)  jestem studentem (uczniem); bezrobotnym; pracownikiem; emerytem; rencistą*; 

  5)  posiadam / nie posiadam zajęcia  komornicze* 

  6)    korzystam /nie korzystam ze świadczeń z pomocy społecznej* 

7)  posiadam doświadczenie zawodowe, umiejętności i kwalifikacje (opisać ogólnie):  

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

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

      8)   uprzedzony / a o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 Kodeksu Karnego potwierdzam własnoręcznym 

podpisem prawdziwość danych zamieszczonych w deklaracji. 

   

 

      

                                                                                   .............................................................. 
                                                                                                                               (Data i podpis Wnioskodawcy) 

*) niepotrzebne skreślić 
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Część II  Klauzula informacyjna do Wniosku 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016r.wraz ze zmianami  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE, zwanego dalej RODO, ZGKiM w Policach informuje co następuje:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej                           

i Mieszkaniowej w Policach z siedzibą ul. Bankowa 18 reprezentowany przez Dyrektora.  

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym Państwo możecie się skontaktować          

w sprawach ochrony swoich danych osobowych przez e-mail: iod@zgkim.police.pl. 

3. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu realizacja Programu „Praca za  dług  ” 

4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:  

1) umowa najmu, 

2) Statut ZGKiM w Policach. 

5. Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione 

na podstawie przepisów prawa.  

6. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji 

prawnych.  

7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich 

przetwarzania.  

8. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, mają Państwo 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

9. Zgromadzone dane osobowe nie będą służyły do profilowania.  

10. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych zostaną Państwo o tym fakcie 

poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować 

pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

11. W razie stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych mają Państwo 

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

      
 

      Ponadto:  
 na podstawie art. 6, pkt 1 lit. a RODO wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oznaczonych 

jako nieobowiązkowe (telefon, mail);  

 

                                                                         ............................................................................. 
                                                                                                                              (Data, podpis Wnioskodawcy) 

 przyjmuję do wiadomości, że mam prawo do cofnięcie zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  

  

 

                                                                         ............................................................................. 
                                                                                                                              (Data, podpis Wnioskodawcy) 
 

 

mailto:iod@zgkim.police.pl

