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................................................................ 
Wnioskodawca (imię i nazwisko) 

 

................................................................ 

................................................................ 
Adres 

................................................................ 
Telefon* 

Ruda Śląska, dnia .................***................... 
 (data wpływu do administracji) 
 
 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Mieszkaniowej 
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o. o. 
ul. 1 Maja 218 
41-710 Ruda Śląska 

 
 

Wniosek o umorzenie odsetek  
 

Wnoszę o umorzenie odsetek od posiadanych zaległości za □ aktualnie / □ poprzednio** zajmowany lokal 

mieszkalny położony w Rudzie Śląskiej przy ul. ....................................................................  

wg stanu na dzień 31.12.2021 r. w wysokości |__||__|.|__|__|__|,|__|__| zł *** oraz uznaję wysokość 

zadłużenia w okresie 01.01.2022 r. do dnia podpisania porozumienia i jego uregulowania  

w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia porozumienia. 

 

Oświadczam, 

że w okresie ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie niniejszego wniosku  

tj. od ..............................do ................................... dochody moje i wymienionych niżej kolejno 

członków mojego gospodarstwa domowego wyniosły: 

Lp. Nazwisko i imię 
Data 

urodzenia 
Źródło dochodów 

Wysokość 
dochodu brutto  

[zł] 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 
 
 
 ............................................................. 
          (data, podpis wnioskodawcy) 
  
 
 
 
 
 
 
 

* dane podaję dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu z MPGM TBS Sp. z o. o. w zakresie załatwianej sprawy 
** właściwe zakreślić 
*** wypełnia administrator budynku 

 



 

Uzasadnienie wniosku: 

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

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

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

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

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

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

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

 

1. Miesięczny dochód netto w gospodarstwie domowym:  |__|.|__|__|__|,|__|__| zł. 
 
2. Miesięczne wydatki mieszkaniowe:     |__|.|__|__|__|,|__|__| zł. 
 
3. Inne miesięczne obciążenia (kredyty, egzekucje komornicze): |__|.|__|__|__|,|__|__| zł. 

 
 
Oświadczam, że jest mi wiadomo, iż dokumenty, na których podstawie zadeklarowałem(am) dochody, 

jestem zobowiązany(a) przechowywać przez okres 3 lat.  

 

………………………………………………… 
(podpis wnioskodawcy) 

 

Pouczony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z art. 233 § 1 Kodeksu karnego 

niniejszym oświadczam, że wszelkie podane przeze mnie informację są prawdziwe. 

 

 

………………………………………………… 
(podpis wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 

1. Zaświadczenia o dochodach od pracodawcy, oświadczenia o osiąganych zarobkach oraz o wysokości 
otrzymywanych świadczeń z Mopsu (dla każdego zarabiającego członka rodziny) lub zaświadczenia  
o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy. 

2. Inne .................... 



  
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą władz  

w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną – adres 

e-mail: iod@ruda-sl.pl lub listownie na adres siedziby Administratora. 

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu rozpatrzenia wniosku  

o umorzenie odsetek od spłaconych należności i kosztów sądowych wobec Gminy Miasta Ruda Śląska. Podstawą 

prawną przetwarzania jest Uchwała NR PR.0007.155.2019 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 19 września 2019 r.  

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych  

o charakterze cywilnoprawnym przypadających Miastu Ruda Śląska oraz jego jednostkom organizacyjnym, a także 

warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów właściwych do ich udzielania z późn. zm. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: MPGM TBS Sp. z o. o., z którym administrator zawarł umowę 

powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie zarządzania zasobem komunalnym Gminy oraz podmioty 

uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług 

serwisowych dla użytkowanych w Urzędzie Miasta systemów informatycznych. 

5. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,  

dla którego zostały zebrane, a następnie w celach archiwalnych, przez okres 5 lat – licząc  

od następnego roku po złożeniu wniosku. 

6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania  

od administratora: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Gdy uzna Pani/Pan, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. W przypadku danych osobowych podawanych dobrowolnie (nr tel., email) ma Pani/Pan prawo  

do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu  

na przetwarzanie danych osobowych do momentu ich wycofania. 

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia Pani/Pana wniosku. Niepodanie danych osobowych 

spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Podanie danych tj. nr tel. i adres email jest dobrowolne. 

 
Oświadczam, że zapoznałem/am  się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych w Urzędzie Miasta Ruda 
Śląska. 
 

…………………………………………………………… 
(czytelny podpis) 

 

 

mailto:iod@ruda-sl.pl

