
 W N I O S E K
dotyczy umorzenia w części i/lub rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej

 Zielonki, dnia …...............................................

Wójt Gminy Zielonki
ul. Krakowskie Przedmieście 116
32-087 Zielonki

Sprawa  znak: …......................................................................

Wnoszę o   (zaznaczyć właściwe)  :     

    umorzenie do kwoty.................

  odroczenie terminu płatności do.............................

  rozłożenie na............. raty roczne/miesięczne/kwartalne

Dane wnioskodawcy:

Imię i nazwisko:

Miejsce zamieszkania:

Telefon:

I. Dane członków rodziny (wpisać liczbę osób)

1. Rodzina składa się z …..............osób

II. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie: …...............................................................................

III. Miesięczne szacowane koszty utrzymania (w tym czynsz, energia elektryczna, gaz itp.)

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

IV.  Opis problemów dominujących w rodzinie (wypełnić jeśli występują)

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

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

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

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

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

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

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

V.  Załączniki do wniosku świadczące o sytuacji materialnej:

1.  Dokument potwierdzający sytuację materialną np.kserokopia rocznego rozliczenia PIT, odcinek 

renty, zaświadczenie z PUP o statusie bezrobotnego itp.(załączyć wedle uznania).

2.  Oświadczenie dotyczące stanu majątkowego (posiadanych ruchomości i nieruchomości).



VI. Struktura rodziny(informacja o wszystkich osobach pozostających we wspólnym gospodarstwie 
domowym:

Imię i nazwisko Osoba pracująca/ 
ucząca 
się/emeryt/rencista/ 
inne

Źródło dochodu Łączna wysokość 
dochodu /netto/

1 2* 3 4

*wpisać odpowiednie 

VII. Oświadczenie (zaznaczyć właściwe)

1. Oświadczam,  że  nie  prowadzę działalności  gospodarczej  w  rozumieniu  art.  2  ustawy  z  dnia
2  lipca  2004r.  o  swobodzie  działalności  gospodarczej  (Dz.U.2013.672  j.t  ze  zm.),  nie  zajmuję  się 
produkcją rolną i nie jestem rolnikiem.

2. Oświadczam,  że  nie  prowadzę działalności  gospodarczej  w  rozumieniu  art.  2  ustawy  z  dnia
2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t ze zm.), zajmuję się produkcją 
rolną i jestem rolnikiem, lecz wyprodukowane produkty rolne są wykorzystywane na własne potrzeby.

3. Oświadczam,  że  nie  prowadzę działalności  gospodarczej  w  rozumieniu  art.  2  ustawy  z  dnia
2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t ze zm.), zajmuję się produkcją 
rolną i jestem rolnikiem.

4. Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2  ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t ze zm.), nie zajmuję się produkcją rolną i nie 
jestem rolnikiem.

5. Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2  ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t ze zm.), zajmuję się produkcją rolną i jestem 
rolnikiem, lecz wyprodukowane produkty rolne są wykorzystywane na własne potrzeby.

6. Oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą w rozumieniu art. 2  ustawy z dnia 2 lipca 2004r.  
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t ze zm.), zajmuję się produkcją rolną i jestem 
rolnikiem.

Niniejszy wniosek nie stanowi odwołania od decyzji.

Wyrażam zgodę na wizytę pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania i udzielenia informacji dotyczącej sytuacji  
bytowej mojej rodziny (materialnej, zdrowotnej, zawodowej).

Świadom(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z przepisu art 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks  
karny (t.j. Dz.U z 1997 r. Nr 88 poz. 553 ze zm.) - „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu  
sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie  ustawy,  zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę,  
podlega karze pozbawienia wolności  do lat  3” -  oświadczam, że podane we wniosku dane są zgodne ze stanem  
faktycznym. 

..................................................................................
         / Podpis /


