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Bytomskie Mieszkania 

 
41-907 Bytom, ul. Zielna 25b 

          tel.: (32) 532 50 10, www.bm.bytom.pl 
 

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

/imię i nazwisko wnioskodawcy / 

 

Adres …………………………..…………………………..  Data wpływu do FW …………………………………….. 

…………………………..………………………….. 

Adres do koresp.: ………………………..…………………. 

nr. tel.: ……………………………………………………….. 
 

WNIOSEK O UMORZENIE / ROZŁOŻENIE NA RATY/ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI NALEŻNOŚCI  
ZWIĄZANYCH  Z  LOKALEM  MIESZKALNYM / LOKALEM DO  REMONTU NA KOSZT WŁASNY PRZYSZŁEGO 

NAJEMCY* 
Wypełnia Wnioskodawca/Wnioskodawcy 

I. Lokal mieszkalny /  lokal do remontu na koszt własny przyszłego najemcy* położony w Bytomiu przy ulicy: 

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

Osobami zamieszkałymi wspólnie w lokalu mieszkalnym są i byli: 

Lp Imię i nazwisko 
Data 

urodzenia 
PESEL 

Stosunek  

pokrewieństwa do 

wnioskodawcy 

Data 

zamieszkania 

w lokalu 

Okres zamieszkiwania 

w lokalu 

1    Wnioskodawca   

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

 
Uzasadnienie wniosku: 

Z uwagi na brak możliwości jednorazowej spłaty należności związanych z ww. lokalem wnioskuję / wnioskujemy o: 

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

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

Bytom, dnia……………………     1……………………………  2…………….………… 3…………………………  4………………………… 
                                                                                                                     /podpis wnioskodawcy/ów/pełnomocnika/ów/ 

 
          5……………………………  6…………….………… 7…………………………  8………………………… 

                                                                                                                     /podpis wnioskodawcy/ów/pełnomocnika/ów/ 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu załatwiania formalności związanych ze złożonym 
wnioskiem o umorzenie/rozłożenie na raty/odroczenie terminu płatności należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym  miasta 
Bytomia oraz jego jednostek organizacyjnych, związanych z ww. lokalem przez Bytomskie Mieszkania – jednostkę budżetową Gminy Bytom. 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż wnioski o umorzenie bądź rozłożenie na raty są rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich 

złożenia. 

 

Bytom, dnia……………………     1……………………………  2…………….………… 3…………………………  4………………………… 
                                                                                                                     /podpis wnioskodawcy/ów/pełnomocnika/ów/ 

 
          5……………………………  6…………….………… 7…………………………  8………………………… 

                                                                                                                     /podpis wnioskodawcy/ów/pełnomocnika/ów/ 

Podstawa prawna:  

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz.UE.L Nr 119, 

str. 1) 

http://www.bm.bytom.pl/
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* niepotrzebne skreślić 
 

Wypełnia właściwy POM Bytomskich Mieszkań: 

 

II. Dane dotyczące lokalu mieszkalnego, którego dotyczy wniosek: 

    1. Powierzchnia użytkowa lokalu ………………………… m2, w tym powierzchnia mieszkalna ……………………………m2 

        składa się z pomieszczeń : ……………………………………… 

    2. Wyposażenie mieszkania:  

          a) instalacja wod-kan TAK / NIE* 

          b) zużycie wody według wodomierza TAK / NIE 

          c) łazienka TAK / NIE* 

          d) wc TAK / NIE* 

          e) łazienka z wc TAK / NIE* 

          f) łazienka wykonana we własnym zakresie bez zgody zarządcy / za zgodą zarządcy* - TAK / NIE* 

          g) c.o. TAK / NIE* 

          h) gaz TAK / NIE* 

          i)  mieszkanie spełnia kryteria mieszkania socjalnego TAK / NIE* 

    3. Tytuł prawny do lokalu tak/nie* 
                                                       …………………………………………………………………………………..………..…………………… 
                                          /Imię i nazwisko najemcy oraz stosunek pokrewieństwa wnioskodawcy do najemcy 
       …………………………………………………………………………………………………………..………….…………………………… 

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

       …………………………………………………………………………………………………………………..………..………………………. 
                                    /Nazwa, numer, data wydania tytułu prawnego/a w przypadku wielu tytułów – wszystkie tytuły/ 
    4. Tytuł prawny do lokali został wypowiedziany w dniu ……………………………………………………………………………………… 

    5. Lokal przekazany / odzyskany w dniu ……………………………………………………………………………………………………….. 

    6. Za zaległe należności solidarnie odpowiadają (wskazanie osób oraz okresów ich odpowiedzialności za dług)                                                                   

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

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

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

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

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

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

     7. Właścicielem budynku jest …………………………………………………………………………………………………………….… 

     8. Wnioskodawca wykracza / nie wykracza* przeciwko regulaminowi domowemu (krótki opis) 

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

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

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

  

      9. Inne informacje zarządcy mogące mieć wpływ na rozstrzygnięcie wniosku (krótka opinia) 

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

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

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

Dane zawarte w punktach 1 - 9 potwierdza pieczątką imienną kierownik lub zastępca kierownika właściwego Punktu Obsługi 

Mieszkańców Bytomskich Mieszkań  

 
 
 
Bytom, dnia……………………           ………………………………………............................. 

/pieczątka imienna i podpis/ 
* niepotrzebne skreślić  

 


