
Wniosek o waloryzację kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu
wpłaconej przed dniem 12 listopada 1994 roku

Część I
Wypełnia wnioskodawca albo jego spadkobierca*

1. Imię i nazwisko osoby wpłacającej kaucję ...........................................................................

2. Imię i nazwisko osoby (osób) występującej (ych) z roszczeniem**......................................

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

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

3. Adres zamieszkania ...............................................................................................................

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

4. Adres lokalu, z którego opuszczeniem związane jest roszczenie ..........................................

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

5. Niniejszym wnoszę o zwrot kaucji zabezpieczającej pokrycie należności wynajmującego z

tytułu najmu lokalu mieszkalnego wymienionego w pkt 4.

6. Nr rachunku bankowego, na który należy wpłacić żądaną kwotę ***.................................

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

* W przypadku spadkobierców należy dołączyć postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

** Pole wypełnia się w przypadku gdy z roszczeniem występują spadkobiercy, należy wpisać wszystkich spadkobierców. Wniosek

podpisują  wszyscy  spadkobiercy  lub  osoba  przez  nich  upoważniona  (należy dołączyć  pełnomocnictwo  z  podpisem notarialnie

poświadczonym). W przypadku, gdy z wnioskiem wystąpi część spadkobierców wypłata nastąpi w wysokości im należnej zgodnie z

postanowieniem sądu, chyba, że co innego wynika z podziału spadku (należy dołączyć umowę lub orzeczenie sądu w tej sprawie). 

*** W przypadku nie wskazania numeru rachunku  wypłata zostanie dokonana w kasie Urzędu Miasta Płocka pokój 143.

..........................................................
      (podpis wnioskodawcy/ów)

Część II 

Wypełnia zarządca lub administrator budynku lub lokalu.

1. Wysokość wpłaconej kaucji* .......................... zł (słownie: ..................................................

................................................................................................... zł).

2. Wysokość po przeliczeniu** ............................zł (słownie: ..................................................

................................................................................................... zł).

3. Data zwrotu kaucji w nominalnej wysokości ................................... roku.

4. Potrącenia, które winny być dokonane:

- ............................................ - ......................................... zł
           (rodzaj potrącenia)                                 (kwota)
- ............................................ - ......................................... zł
           (rodzaj potrącenia)                                 (kwota)



- ............................................ - ......................................... zł
           (rodzaj potrącenia)                                 (kwota)
- ............................................ - ......................................... zł
           (rodzaj potrącenia)                                 (kwota)
- ............................................ - ......................................... zł
           (rodzaj potrącenia)                                 (kwota)

* Należy wpisać nominalną wysokość kaucji w chwili wpłaty.
** Należy wpisać wielkość obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:

kwota wpłacona
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  = X
przeciętne wynagrodzenie miesięczne obowiązujące w dniu wpłaty (na podstawie danych GUS)

Y= X x przeciętne wynagrodzenie miesięczne obowiązujące w dniu zwrotu kaucji (na podstawie danych GUS)

Y – kwota, którą należy wpisać we wniosku

              ..........................................................
         (pieczęć i podpis administratora lub zarządcy)

Część III
Wypełnia Oddział Umów i Regulacji Prawnych Urzędu Miasta Płocka

1. Zasadność roszczenia:*
- roszczenie uważam za zasadne,
- roszczenie uważam za bezzasadne z następujących względów ...........................................

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

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

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

2.  że zasadnym byłoby zawarcie ugody i wypłacenie wnioskodawcy kwoty ......................... zł

(słownie:  ..................................................................................  zł),  co  stanowi  ........  % kwoty

określonej w Części II pkt 2 wniosku.

* Właściwe zakreślić.

..........................................................
      (pieczęć i podpis radcy prawnego)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)
informujemy, że: 
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego;
4.  odbiorcami  danych  osobowych  będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione  do  uzyskania  danych  osobowych  na
podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu zakończenia sprawy, zgodnie z jednolitym
rzeczowym wykazem akt;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub
ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7.  każdy  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  którym  jest  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych będzie skutkować odmową
realizacji wniosku


