
 

                          Piotrków Trybunalski, dnia ................................ 

…………………………………….tel …………….…… 

Imię i nazwisko  

………………………………………………………….. 

Adres 

………………………………………………………..…. 

Pesel, seria i numer dowodu osobistego 

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 

Al. 3 Maja 31 

97-300 Piotrków Trybunalski 

 

WNIOSEK O ROZŁOŻENIE ZALEGŁOŚCI NA RATY 
 

Wnoszę o rozłożenie zaległości na raty powstałych za lokal nr ……………  położony przy  

ul …………………………….…………. w Piotrkowie Tryb. z tytułu: 

- najmu lokalu mieszkalnego/użytkowego* 

 -bezumownego korzystania z lokalu mieszkalnego/ użytkowego*                                                              

Kwotę długu ………………………………………….  uznaję za bezsporną i wymagalną oraz zrzekam się z korzystania 

z zarzutu przedawnienia należności co do należności, które uległy przedawnieniu na dzień złożenia niniejszego wniosku. 

Oświadczam, że wierzytelność będę spłacał/a po ……………………zł miesięcznie/tygodniowo*do ........... każdego 

miesiąca począwszy od miesiąca ………………………. 

Zadłużenie na dzień ……………………………………..… z poszczególnych tytułów wynosi: 

Czynsz/odszkodowanie i opłaty niezależne od właściciela - ………………………………. zł, 

Woda zaliczka/licznik* (ZW. - ……..  CW. -………….. )……………………………………zł, 

Odpady komunalne - ………………………………….. zł, 

Odsetki ustawowe za opóźnienia -……………………………………….. zł, 

Koszty sądowe - ………………………………………………………. zł. 

UZASADNIENIE 

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

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



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

………………….……………………………………………………………… 

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

        Data i czytelny podpis ……………………..…… 

Załączniki*: 

1. zaświadczenie z MOPR; 

2. zaświadczenie z PUP; 

3. ostatni, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, odcinek renty bądź emerytury; 

4. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach; 

5.    oświadczenie o ilości osób zamieszkałych; 

*niepotrzebne skreślić 

OSOBY ZAMIESZKAŁE W PRZEDMIOTOWYM LOKALU ( proszę wpisać ilość osób) …………………… 

Oświadczenie właściciela (najemcy/użytkownika) : Ja .................................................................................................. 

składający niniejszy wniosek nie posiadam*/ posiadam* upoważnienia osób wspólnie zamieszkujących do podania 

ich danych osobowych w niniejszym wniosku, za co biorę pełną odpowiedzialność.  

Świadomy(a) odpowiedzialności oświadczam, że w powyższym lokalu zamieszkuje  

…………………………stopień pokrewieństwa ………...………pesel ………………. dochody……………. 

…………………………stopień pokrewieństwa ………...………pesel ……………….. dochody……………. 

…………………………stopień pokrewieństwa ………...………pesel ……………….. dochody……………. 

…………………………stopień pokrewieństwa ………...………pesel ……………….. dochody……………. 

…………………………stopień pokrewieństwa ………...………pesel ……………….. dochody……………. 

…………………………stopień pokrewieństwa ………...………pesel ……………….. dochody……………. 

O zmianach w stanie podanym w oświadczeniu, będę każdorazowo informował w terminie                                     

7-dniowym od dnia ich zaistnienia. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora danych – TBS Sp. z o.o. z 

siedzibą w Piotrkowie Tryb., Al. 3 Maja 31, numer KRS 0000039349 w celu  zawarcia umowy na spłatę 

ratalną zadłużenia/ przesunięcia terminu spłaty zadłużenia, dochodzenia roszczeń. 

Podaje dane osobowe dobrowolnie i oświadczam że są prawdziwe. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., 

informujemy iż, posiada Pan/ Pani dostęp do swoich danych osobowych. 
 

Piotrków Trybunalski, dnia ............................... r. podpis ………………………………. 

   

  

 

    



Uwagi pracownika przyjmującego wniosek  

 

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

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

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

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

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

         Data podpis…………………………….. 

 

 


