Załącznik nr 2
Do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12/2014
Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o.
z dnia 29 lipca 2014 r.

….......................................................................
(Imię i nazwisko dłużnika)

….......................................................................
(ulica, nr domu, nr lokalu}

…......................................................................
(kod, miejscowość)

…......................................................................
(Pesel, dow. osobisty)

…......................................................................
(nr telefonu)

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Spółka z o.o.
ul. Parkowa 6
21-100 Lubartów

Wniosek
o zmianę formy spłaty zadłużenia

Ja, niżej podpisany/a …......................................................................................................
1. Wnoszę o umożliwienie spłaty zadłużenia z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w formie spełnienia
świadczenia rzeczowego (odpracowania) na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego nr 12/2014 Prezesa
Zarządu PGK Sp. z o.o. z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia z tytułu
należności za korzystanie z lokali stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy w formie świadczenia
rzeczowego oraz w oparciu o umowę w sprawie spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego
i stosowny aneks do umowy najmu lokalu.1
2. Oświadczam, iż uznaję roszczenie Wynajmującego z tytułu zaległości w opłatach za korzystanie z w/w
lokalu (to jest czynsz, odszkodowanie, opłaty za dostawy mediów i usług, koszty sądowe, egzekucyjne,
odsetki) w kwocie …...................... zł wg salda na dzień …................................. r. i deklaruję tytułem
spłaty tej należności świadczenie pracy przeze mnie i osoby pełnoletnie wskazane w poniższej tabeli.2
w ilości i rodzaju wskazanym przez wierzyciela począwszy od dnia ….....................................
3. Ponadto oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi wykonywać niżej wskazane prace:
• prace porządkowe: sprzątanie terenów zielonych i pozostałości po koszeniu trawy, grabienie
i usuwanie liści, sprzątanie ciągów komunikacyjnych oraz ich odśnieżanie i usuwanie lodu w okresie
zimowym, czyszczenie tablic informacyjnych, usuwanie ogłoszeń itp., mycie klatek schodowych,
okien.
• inne drobne prace eksploatacyjne, konserwatorsko-remontowe, pomocnicze prace administracyjne
i usługowe itp.
Powyższy zakres rzeczowy jest katalogiem otwartym i może ulec zmianie w zależności od aktualnych
potrzeb i możliwości.
4. Dodatkowo oświadczam, że posiadam następujące uprawnienia: …...................................................
5. Świadczenie rzeczowe, o którym mowa wyżej zobowiązują się wypełniać następujące osoby:

L.p

Osoba pełnoletnia zamieszkująca w lokalu

Deklarowana
Data
liczba godzin do
urodzenia
odpracowania/m-c

deklarowany rodzaj czynności,
uprawnienia

1
2
3
4
5
Oświadczam/y, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam
zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych w celu realizacji niniejszego wniosku
…...........................................…...............................................
(Data i podpis dłużnika i osób odpracowujących wg tabeli)
1
2

skreślić w przypadku zajmowania lokalu bez tytułu prawnego
skreślić w przypadku gdy wniosek składa tylko główny najemca

