
Bytomskie Mieszkania 
 

41-909 Bytom, ul. Armii Krajowej 54b 
   tel.: (32) 532 59 99, (32) 532 59 10 - 11, www.bm.bytom.pl 

 
 

 

…………………………..………………………………………   Nr sprawy ……………..……..…………………… 

                                  /imię i nazwisko wnioskodawcy / 

Adres: …………………………..……………………………   Data wpływu …………………………………….. 

…………………………..…………………………… 

nr. tel.: ………………………………………………………. 

 
 

WNIOSEK O UMORZENIE/ROZŁOŻENIE NA RATY/ 
ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI 

W ZWIĄZKU Z WYPŁACONYM NA RZECZ WIERZYCIELA ODSZKODOWANIEM  
ZA NIE ZŁOŻENIE OFERTY NAJMU SOCJALNEGO* 

(ROSZCZENIE REGRESOWE) 
 

I. Wypełnia wnioskodawca: 

1. Lokal mieszkalny, z którego orzeczona została eksmisja z prawem do najmu socjalnego: 

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

2. Dane właściciela lokalu, z którego orzeczona została eksmisja z prawem do najmu socjalnego: 

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

3. Osoby ujęte w wyroku eksmisyjnym: 

Lp. Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 
PESEL 

Stosunek  

pokrewieństwa 

1    Wnioskodawca 

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

 

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

czytelny podpis wnioskodawcy/ów  

http://www.bm.bytom.pl/


Uzasadnienie wniosku: 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________ 

 
Oświadczam, iż moje zobowiązanie regresowe na dzień ……………………, w kwocie ……………….……… 
jest wyliczone prawidłowo i w związku z powyższym uznaje je co do zasady i wysokości. 
 
 

…………………………………..    ……………………………….. 
         data i podpis strony        data i podpis pracownika 

 

 

 

 

W przypadku ubiegania się o ulgę w spłacie zaległości w formie umorzenia przyjmuję do wiadomości fakt, iż kwota umorzonej należności stanowi 

przysporzenie i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, co zostanie potwierdzone, w przypadku udzielenia ulgi, 

wystawieniem przez Bytomskie Mieszkania dokumentu PIT-8C w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym 

dokonano umorzenia. 

 
Bytom, dnia …………………..……………………….. 

 

 
       
1……………………..……  2……………..…………… 3 ………………………….. 4 ………………………….. 5 ……………..…………… 
 
 
 

6 ……………………..……7 ……………………..……8 ……………………..…… 

 

/czytelne podpisy wnioskodawcy/ów/ 
 

 
INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCY 

 
1. W dniu złożenia wniosku w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego należy stawić się osobiście i przedłożyć: 
  a) dowód osobisty, 
  b) zaświadczenie o dochodach wszystkich pełnoletnich osób odpowiedzialnych za dług oraz członków ich gospodarstw domowych  za okres ostatnich 
      6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku. W przypadku braku dochodów należy przedłożyć zaświadczenia o zarejestrowaniu, bądź 
      niezarejestrowaniu  w Powiatowym Urzędzie pracy oraz pobieraniu, bądź niepobieraniu świadczeń z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 
      W przypadku pobierania świadczeń rodzinnych winny zostać przedstawione stosowne decyzje. 
2. Niniejszy wniosek rozpatrywany jest w oparciu o Uchwałę nr LI/627/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku w sprawie określenia 
    zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych  o charakterze cywilnoprawnym miasta Bytom oraz jego 
    jednostek organizacyjnych, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania 
    organów uprawnionych do udzielenia przedmiotowych ulg.  
3. Zgodnie z § 11 Uchwały nr LI/627/17 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 29 sierpnia 2017 roku - Organ może uchylić się od skutków swojego 
    oświadczenia o umorzeniu lub udzieleniu innych ulg w spłacaniu należności pieniężnych, jeżeli wyjdzie na jaw, że dowody, na podstawie których 
    umorzono lub udzielono ulg w jej spłacaniu, okazały się fałszywe, bądź, że oświadczenie zostało wydane w wyniku przestępstwa, albo że dłużnik 
    wprowadził ten organ w błąd co do okoliczności, które stanowiły podstawę jego wydania. Przepis § 8 ust 6. Uchwały stosuje się odpowiednio.                         
 
 
 
 
 



II. Wypełnia Dział Najmu Socjalnego Bytomskich Mieszkań      

1. Zobowiązania z tytułu odszkodowań wypłaconych Wierzycielowi ……………………………………………………………………………        

przez Bytomskie Mieszkania w związku z niezłożeniem oferty najmu socjalnego, zgodnie z wyrokiem eksmisyjnym Sądu 

Rejonowego w Bytomiu, Wydział I Cywilny z dnia …………………….., sygn.. akt ………………… na podstawie  

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

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

od  ……………………………  do ……………………………… roku łącznie wynoszą ………………………………..……….. złotych. 

2. Gminie Bytom przysługuje roszczenie o zwrot ww. w pkt. II ust. 1  należności (roszczenie regresowe): 

NALEŻNOŚCI NIEZASĄDZONE 1. Informacja o ewentualnych ugodach dotyczących 
wcześniejszych spłat rat lub umorzeń wraz z informacją o ich 
realizacji 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
2. Osoby odpowiedzialne za zapłatę odszkodowania. 
……………………………………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
                 Data i podpis pracownika/kierownika ZDS 

Należność główna  

Odsetki od należności głównej 

obliczone na dzień 

……………………………….. 

 

Inne  

 

 

i/lub 

NALEŻNOŚCI ZASĄDZONE NALEŻNOŚCI ZASĄDZONE  

 Należność główna   Należność główna   

 Odsetki objęte tytułem wykonawczym   Odsetki objęte tytułem wykonawczym   

 Odsetki ustawowe naliczone od pkt. 1 i 2   Odsetki ustawowe naliczone od pkt. 1 i 2   

 Koszty postępowania sądowego   Koszty postępowania sądowego   

 Koszty klauzuli   Koszty klauzuli   

 Koszty egzekucyjne   Koszty egzekucyjne   

 
Kierowano do sądu pozew o zapłatę: tak / nie* 
 
Tytuł wykonawczy: tak / nie*  
 
Sprawa przekazana do Komornika: tak/ nie* 
 
 
…………………………………………………………………………. 

/Sygnatura akt i data/ 
 
Osoby wymienione na tytule wykonawczym  
 
………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………. 
                  

 
______________________ 

Data i podpis pracownika/kierownika ZDS 

 
Kierowano do sądu pozew o zapłatę: tak / nie* 
 
Tytuł wykonawczy: tak / nie*  
 
Sprawa przekazana do Komornika: tak/ nie* 
 
 
………………………………………………………………………….. 

/Sygnatura akt i data/ 
 
Osoby wymienione na tytule wykonawczym  
 
…………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
               
    

________________________ 
Data i podpis pracownika/kierownika ZDS 

 

 

 

RAZEM: ………………………………………… (słownie ……………………………………………..……………………………………………)                  

Wniosek przyjął 

 

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

          /czytelny podpis i data/ 

Druk obowiązuje od dnia 01.02.2023 r. 

                *niepotrzebne skreślić 


