
Chełmek, dnia ….................................. 
 

        Gmina Chełmek 
        ul. Krakowska 11 
        32-660 Chełmek 
 
 

WNIOSEK 
o przystąpienie do programu oddłużeniowego dla Gminy Chełmek 

 
 
 
1. Wnoszę o: 
1) umorzenie: 
a)  70 % należności głównej i 100 % należności z tytułu odsetek ustawowych, 
b)  60 % należności głównej i 100 % należności z tytułu odsetek ustawowych, 
c)  50 % należności głównej i 100 % należności z tytułu odsetek ustawowych, 
d)  100 % należności odsetkowej, 
e)  50% należności ogółem (należność główna łącznie z odsetkami ustawowymi). 
 
2)  rozłożenie na raty pozostałej zaległości w ilości  …......................... (ilość rat zgodna 
z uchwałą Nr XXIX/287/2017 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 29 czerwca 2017 r.) 
 
2. Dane dotyczące wnioskodawcy: 
1) Imię i nazwisko dłużnika ….............................................................. 
2) Data urodzenia dłużnika  ….............................................................. 
3) Adres zadłużonego lokalu ….............................................................. 
4) Numer kontaktowy  ….............................................................. 
5) Oświadczam, że moje gospodarstwo domowe składa się z następujących osób: 
 
Lp. Imię i nazwisko PESEL Źródła dochodów Stosunek 

pokrewieństwa 
1    wnioskodawca 
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
 



6) Dochody wszystkich członków gospodarstwa domowego wspólnie zamieszkałych w 
przedmiotowym lokalu potwierdzone załączonymi zaświadczeniami średnio za okres ostatnich 
trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku wynoszą łącznie: 
 
…................................................................. zł. 
 
3. Do wniosku załączam w przypadku: 
 
1) wynagrodzeń za pracę – zaświadczenie zakładu pracy o przychodach po odliczeniu kosztów ich 
uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie 
chorobowe, szt …................., 
 
2) wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło lub zlecenie - zaświadczenie zakładu pracy o 
przychodach po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia 
emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, szt …................., 
 
3) emerytur i rent – ostatni odcinek emerytury/renty, 
 
4) zasiłków dla bezrobotnych – zaświadczenie  urzędu pracy o wysokości zasiłku lub jego 
niepobieraniu, szt. ….........................., 
 
5) prowadzenie własnej działalności gospodarczej – zaświadczenie urzędu skarbowego lub 
rozliczenie podatkowe za rok poprzedni, szt............., 
 
6) świadczeń z pomocy społecznej – zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o wysokości 
pobieranych świadczeń z uwzględnieniem art. 3 ust.3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach 
mieszkaniowych, szt. …............., 
 
7) alimentów – wyrok, ugoda sądowa, zaświadczenie komornika, zaświadczenie organu 
wypłacającego świadczenie, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie osoby lub osób 
zainteresowanych, szt............., 
 
8) prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie właściwego urzędu o dochodach z 
prowadzenia gospodarstwa rolnego ustalonego na podstawie powierzchni gruntów w hektarach 
przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego, szt..............., 
 
9) stypendiów – zaświadczenie wypłacającego świadczenie o jego wysokości, szt............... 
 
4. Uzasadnienie wnioskodawcy dotyczące złożonego wniosku ze szczególnym uwzględnieniem 
sytuacji materialnej i życiowej i możliwości dokonywania spłat miesięcznych zaległości w ramach 
programu oddłużeniowego dla Gminy Chełmek 
 
…............................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................................ 
 



…............................................................................................................................................................ 
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…............................................................................................................................................................ 
 
…............................................................................................................................................................ 
 
             
        …......................................................... 
             /czytelny podpis wnioskodawcy/ 
 
 
5. Oświadczenie wnioskodawcy: 
 
1) Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż znane mi są przepisy programu oddłużeniowego Gminy 
Chełmek – Uchwała Nr XXIX/287/2017 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 29 czerwca 2017 r. 
 
 
        ….............................................................. 
        /data i czytelny podpis wnioskodawcy/ 
 
2) Ja niżej podpisany/a/ świadomy/a/ odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań 
wynikającej  z art. 233 Kodeksu karnego stwierdzam, że wszystkie dane zawarte w niniejszym 
wniosku są zgodne z prawdą. 
 
 
        ….............................................................. 
        /data i czytelny podpis wnioskodawcy/ 
 
3) Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych (ustawa z dnia 
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 
 
 
        …............................................................. 
        /data i czytelny podpis wnioskodawcy/ 


