
Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr 19/2020  

           Zarządu  ZGM TBS Sp. z o.o. w Szczecinku 

 

  

Imię i nazwisko: ………………………………………… 

Adres:   ………………………………………… 

PESEL:  ………………………………………… 

Telefon:  ………………………………………… 

ZGM TBS Sp.  z  o .o .   

ul .  Cieślaka 6b   

78-400 Szczecinek 

 

WNIOSEK 

 
O UMOŻLIWIENIE SPŁATY ZADŁUŻENIA CZYNSZOWEGO W FORMIE ŚWIADCZENIA RZECZOWEGO 

 

Zwracam się z prośbą o umożliwienie odpracowania w formie świadczenia rzeczowego zadłużenia 

z tytułu użytkowania lokalu mieszkalnego. 

Oświadczam, iż uznaję roszczenie Spółki z tytułu zaległości w opłatach za korzystanie z lokalu przy 

ul. ………………………………… w Szczecinku i deklaruję tytułem spłaty tej należności 

świadczenie przeze mnie pracy w ilości i rodzaju wskazanym przez ZGM TBS Spółka z o.o. 

począwszy od ……………. do ……………… 

Przyczyna powstania zaległości w opłacaniu czynszu najmu lokalu mieszkaniowego:  

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

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

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

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

 

Liczba osób w gospodarstwie domowym: ………….. 

Łączna wysokość miesięcznych dochodów osób z gospodarstwa domowego ………………….. 

(dochód liczony z roku poprzedzającego złożenie wniosku tj. dochód roczny dzielony przez ilość 

osób oraz 12 miesięcy) 

Oświadczam, że stan zdrowia pozwala mi wykonywać czynności (poniższy zakres rzeczowy jest 

katalogiem otwartym i może ulec zmianie): 

 prace porządkowe i konserwacyjne, w tym między innymi: sprzątanie terenów 

zielonych i pozostałości po koszeniu trawy, grabienie i usuwanie liści, porządkowanie 

śmietników oraz pomieszczeń takich jak piwnice, strychy, lokale po eksmisjach i 

remontach, klatki schodowe, zamiatanie ulic, chodników, skwerów, parkingów, 

utrzymanie zimowe chodników, dróg wewnętrznych, usuwanie reklam, zbieranie śmieci, 



aktualizacja tablic informacyjnych, porządkowanie placu zabaw wraz z drobnymi 

naprawami urządzeń służących do zabawy. 

 malowanie: ławek, trzepaków, koszy śmietnikowych, słupów, barierek, ogrodzeń itp. 

 prace ogrodnicze, w tym między innymi: nasadzanie drzew, krzewów, kwiatów i innych 

roślin, formowanie i pielęgnowanie drzew, krzewów, koszenie trawników, podlewanie 

kwietników, odchwaszczanie itp. 

(należy wykreślić prace, na które nie pozwala stan zdrowia)  

Propozycja sposobu i terminu odpracowania zadłużenia: 

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

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

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

Akceptuję zasady odpracowania zadłużenia określone w Uchwale Nr 19/2020 Zarządu ZGM 

TBS Spółka z o.o. w Szczecinku. 

 

………………………………………………………………….. 

          Data i podpis wnioskodawcy 

Adnotacje ZGM TBS Sp. z o.o.: 

Data złożenia wniosku: …………………… 

Zadłużenie na dzień złożenia wniosku  ........................  w tym odsetki …………………. 

Rozpatrzenie wniosku przez komisję (niepotrzebne skreślić): 

Wniosek rozpatrzony pozytywnie. 

Wniosek odrzucony z powodu ………………………………………………………………………………... 

podpis komisji: 

 

 

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

 

 

 

 
 


