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Administratorem Danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” z siedzibą w Krakowie, ul. Na Błonie 7.Dane osobowe podane na 

formularzu/wniosku są przetwarzane wyłącznie w celach statutowych Spółdzielni oraz w celach związanych z zarządzaniem 

nieruchomościami. Dalsze informacje dotyczące zasad przetwarzania oraz praw osób, których dane dotyczą i sposobu ich realizacji 

dostępne są w Regulaminie Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: www.smwidok.krakow.pl. 

 

Kraków, dnia ………………….. 
…………………………………………………. 
(Imię i Nazwisko wnioskodawcy) 

 

…………………………………………………. 
(Adres zamieszkania: ulica, nr budynku/mieszkania) 

 

……-……………. ……………………………. 
(kod pocztowy)   (miasto) 

 

………………………………………………… 
(nr telefonu kontaktowego) 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,WIDOK’’ 

ul. Na Błonie 7 

30-147 Kraków 

 

WNIOSEK O ROZŁOŻENIE ZADŁUŻENIA NA RATY 

 

Zwracam się z prośbą o rozłożenie mojego zadłużenia z tytułu opłat 

 mieszkaniowych/garażowych/lokalowych (*) 

 za wodę/centralne ogrzewanie (*),  

które na dzień ……………..r. wynosi: …………….zł. opłaty eksploatacyjne…………… zł. 

woda/ ……………………zł. centralne ogrzewanie/……………zł odsetki* na dogodne raty, 

przekształcenie zadłużenia w umowę ugody oraz o wstrzymanie prowadzonych działań 

windykacyjnych w czasie trwania negocjacji, jak również o wstrzymanie naliczania odsetek. 

Uznaję powyższy dług w całości i uznaję go za bezsporny. 

Proponuję, aby spłata zadłużenia następowała w miesięcznych ratach w kwocie nie 

przekraczającej ………………….zł. miesięcznie plus opłaty bieżące, począwszy od miesiąca 

…………………………..20……r. aż do  całkowitej spłaty zadłużenia. 

Nadmieniam, iż w dłuższym okresie nie byłem(-am) w stanie dokonywać w/w płatności z 

powodu: 

 bardzo trudnej sytuacji ekonomiczno – finansowej, w jakiej znalazła się moja rodzina. 

 złego stanu zdrowia, w związku z tym zwiększyły się moje wydatki na leczenie.  

           Mój stan zdrowia chwilowo nie pozwala mi na podjęcie pracy. 

utraty pracy, uzyskałem (-am) status bezrobotnego bez prawa do zasiłku/ z prawem do 

zasiłku*. Obecnie szukam pracy. 

 Innego (podać jakiego?)…………………………………………………………………

 …………………………………………………………………………………………. 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uzyskuję dochody miesięczne z tytułu: pracy/ renty/ emerytury/ stypendium/ działalności 

gospodarczej/ innych źródeł ( podać jakie)* w wysokości: 

 …………………………………………………………………………………….. 

 

Oświadczam, że we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają ze mną następujące 

osoby: 

Lp. Imię i nazwisko Wiek Stopień 

pokrewieństwa 

Status 

zawodowy** 

Dochód 

netto (w zł.) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

Razem  

 

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby i pisemną odpowiedź. 

Z poważaniem 

 

………………………………………. 

(Czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

Świadoma(y) odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych lub zatajenie 

prawdy (KK art.233) oświadczam, że wszystkie informacje zawarte we wniosku i 

załączonych dokumentach są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

………………………………………. 

(Czytelny podpis Wnioskodawcy) 
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* niepotrzebne skreślić 

** pracujący, uczeń, student, emeryt, rencista, bezrobotny, prowadzący własną działalność. 


