
 

Brzeg, dn……………… 

…………………………… 

    ( imię i nazwisko wnioskodawcy) 
…………………………… 

            ( adres zamieszkania ) 

 

………………………………………… 
                 (nr PESEL) 
…………………………… 

                 (Tel. kontaktowy) 
 

 

   

WNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU SPAŁTY ZALEGŁOŚCI 

 

Uznaję zadłużenie wobec Gminy Brzeg powstałe w okresie  

 

od………… do..……….. w wysokości: ………………….…zł, 

 

 słownie:……………………………………………………………………….. 

 

z tytułu opłat za: zajmowany lokal mieszkalny/ teren/ garaż/ komórkę *      

 

w Brzegu przy ul……………………………………………………………….. 

 

………………………………………… - kwota zadłużenia ustalona na dzień  

                                                               złożenia wniosku. 

 

Ponadto zrzekam się zarzutu przedawnienia i zwracam się z prośbą o odroczenie 

terminu spłaty  w/w wierzytelności do dnia …………………. . 

  

 

Prośbę swoją uzasadniam tym, że………………………………………… 

 

………………………………………………………….………………………… 

 
 

   data…………………        …………………………………………. 
     (podpis(-y) dłużnika/  solidarnych dłużników) 

 

*Niepotrzebne skreślić 
 

Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zamieszczonych 

w niniejszym formularzu przez Zarząd Nieruchomości Miejskich z siedzibą w Brzegu, 

ul. B. Chrobrego 32 w celu rozpatrzenia wniosku? 

 TAK  NIE 

…………………………………………. 
     (podpis ) 

Załączniki: 

Załącznik Nr 1 klauzula informacyjna 

 



 

 

Załącznik Nr 1 

 

Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 12 i art. 13 ust. 1−2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Nieruchomości Miejskich 

z siedzibą w Brzegu, zwany dalej ZNM; 

2. Inspektorem Ochrony Danych w ZNM jest Pani Agnieszka Nowak-Partykiewicz 

(e-mail: agnieszka.nowak-partykiewicz@znmbrzeg.pl) 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są: 

a) dla celów związanych z realizacją umowy/wniosku oraz do podjęcia niezbędnych 

działań przed zawarciem umowy ( art.6 ust 1 lit.b RODO). 

b)  w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

będącego realizacja naszego prawnie ustalonego obowiązku 

(art.6 ust 1 lit. f RODO) 

c) w celu wypełnienia obowiązku prawnego ustawy o samorządzie gminnym, 

 ustawy o rachunkowości, ustawy o ochronie praw lokatorów, 

 ustawy Kodeks Cywilny ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO ); 

d) na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu dla 

 jakiego zgoda została wyrażona (art.6 ust 1 lit. a RODO) 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być organy uprawnione na podstawie 

powszechnie obowiązującego prawa, jak również dostawca systemu informatycznego 

czy banki w zakresie realizacji płatności.   

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązującej umowy lub do 

czasu wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze; 

6. Zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu : 

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

 prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; 

 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

 prawo do przenoszenia danych; 

 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem; 

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. e jest 

dobrowolne, jednakże ich niepodanie spowoduje, że realizacja złożonego przez 

Panią/Pana wniosku/umowy będzie niemożliwa. 

9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
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