
           Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 405/2017 

    Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 06.12.2017 r. 

Wniosek nr …….……/ 20…….... r.          

(wypełnia komórka merytoryczna)        Bolesławiec, dnia ....................... 

 

WNIOSKODAWCA  

...................................................................   ORGAN uprawniony do udzielania ulgi 
imię i nazwisko/ nazwa Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

w Bolesławcu 

...................................................................  ul. Dolne Młyny 23 

…………………………………………...   59-700 Bolesławiec 
adres zamieszkania/ siedziba 

PESEL: ....................................................... 
dla  osób prowadzących działalności gosp. 

REGON: ..................................................... 

NIP: .......................................................... 

 

WNIOSEK O UDZIELENIE ULGI W SPŁACIE NALEŻNOŚCI PIENIĘŻNYCH 

MAJĄCYCH CHARAKTER CYWILNOPRAWNY 

 

 

1. Niniejszym, w trybie art. 123 § 1 pkt 2 Kodeksu Cywilnego oświadczam, że uznaję                     

w całości moje zadłużenie z tytułu ……………………………………………….…….……… 

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

na które składa się: 

- należność główna ……………………………………..……………..zł 

- odsetki ……………………………….…….………………………...zł 

- pozostałe koszty dochodzenia należności ………….………………..zł 

 

2. Wnoszę o udzielenie ulgi: 

umorzenie w całości / umorzenie w części / odroczenie / rozłożenie na raty * 

 

spłaty należności pieniężnej z tytułu ............................................................................................ 

……………………………………… w wysokości ogółem ………………………………..zł  

w tym: 

- należność główna …………………………………….…………………………zł 

- odsetki …..…………………………………………….….……………………..zł 

- pozostałe koszty dochodzenia należności, w tym 1) …………………………………... zł 

 

Proponowana/y: 

- termin odroczenia spłaty …………………………………… 

- ilość rat  …………………………………………………… 

- kwota raty/rat ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 
1) Wydatki związane z dochodzeniem i egzekucją należności, tj. koszty upomnień, koszty procesowe, koszty 

komornicze, itp. -  właściwe wpisać 



UZASADNIENIE WNIOSKU 
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- podać argumenty potwierdzające ważny interes dłużnika lub interes publiczny  w szczególności mogą 

nimi być: 

a/ sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzył postępowanie upadłościowe ze względu na 

to, że majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania, 

b/ w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów 

stwierdzono, że dłużnik lub osoby pozostające na jego utrzymaniu byłyby pozbawione niezbędnych 

środków utrzymania, 

c/ ściągnięcie należności zagraża ważnym interesom dłużnika, a w szczególności jego egzystencji. 

 

 

 



OŚWIADCZAM, że nie prowadzę/ prowadzę działalność gospodarczą* 

 

Proszę o udzielenie ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny 

(wypełniają tylko prowadzący działalność gospodarczą) ** 

□ nie stanowiącej pomocy publicznej 

□ stanowią pomocy de minimis 

□ stanowią pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie 

OŚWIADCZAM, iż w ciągu roku, w którym ubiegam się o pomoc publiczną oraz w ciągu 

dwóch poprzedzających go lat (wypełniają tylko przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc 

publiczną) **: 

□ otrzymałem 

□ nie otrzymałem 

pomoc publiczną w ramach pomocy de minimis lub pomocy de minimis w rolnictwie                         

i rybołówstwie 

OŚWIADCZAM, że (wypełniają przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc publiczną) **: 

□ złożyłem 

□ nie złożyłem 

wniosku/ów o udzielenie pomocy de minimis pomocy de minimis w rolnictwie                                    

i rybołówstwie do innego organu udzielającego pomocy publicznej 
Uwaga!: W przypadku wystąpienia do innego organu, należy dołączyć kserokopię wniosku. 

 

POUCZENIE 

1. Podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniu lub zatajenie informacji mających 

znaczenie dla udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań cywilnoprawnych może spowodować 

poniesienie przez Wnioskodawcę odpowiedzialności cywilnej. 

2. Wprowadzenie organu lub osoby uprawnionej w błąd co do okoliczności uzasadniających 

udzielenie ulgi – skutkuje tym, że należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna 

wraz z odsetkami liczonymi od pierwotnego terminu wymagalności do dnia zapłaty. 

 

Załączniki: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

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

Adres do korespondencji: 

…………………………………… 

…………………………………… 

....................................................... 
nr telefonu kontaktowego 

 

 

………...................................................... 
                                                                                                 data oraz czytelny podpis Wnioskodawcy 

 
* niepotrzebne skreślić 

** właściwe zaznaczyć. 

 

 

 

 

 



 

Do wniosku należy dołączyć: 

- informację dotyczącą aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika będącego osobą 

fizyczną lub opis aktualnej sytuacji ekonomicznej dłużnika będącego przedsiębiorcą, 

- dokumenty potwierdzające powołane we wniosku motywy do zastosowania ulgi, 

- dokumenty określające wysokość dochodów osiąganych w okresie 3-ch ostatnich miesięcy, 

- kserokopie rachunków, np. za gaz, prąd, inne obciążenia budżetu domowego, 

- w przypadku umorzenia części lub całości należności kserokopia zeznania podatkowego za 

rok poprzedni. 

 

Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc de minimis do wniosku dodatkowo dołączają: 

- wypełniony formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

29.03.2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się                

o pomoc de minimis (Dz.U. nr 53, poz. 311 ze zm), 

- oświadczenia lub zaświadczenia o pomocy de minimis jaką otrzymał w roku, w którym 

ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o nieotrzymaniu 

takiej pomocy w tym okresie. 

Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie do wniosku 

dodatkowo dołączają: 

- wypełniony formularz stanowiący załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

11.06.2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de 

minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. nr 121, poz 810), 

- oświadczenia lub zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jaką 

otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub 

oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


