
ZARZĄDZENIE Nr 18/2014
Burmistrza Wołczyna

z dnia 22.12.2014r.

w sprawie spłaty zadłużenia z tytułu opłaty czynszu za najem lub odszkodowanie za
bezumowne korzystanie z komunalnego lokalu mieszkalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z
2013r. , poz. 594 ) oraz § 453 KC i  § 657 ust.2 KC - Zarządzam co następuje:

  § 1.

1.  W celu  umożliwienia  dłużnikom będącym w trudnej  sytuacji  materialnej  spłatę  zaległości  z
tytułu  zaległości  czynszowych  za  najem  lub  bezumowne  korzystanie  z  komunalnego  lokalu
mieszkalnego,  wprowadza się formę świadczenia niepieniężnego -  rzeczowego na rzecz Gminy
Wołczyn.

2. Świadczenie rzeczowe, o którym mowa w ust.1, jest formą zapłaty zaległego czynszu.
                                                               
                                                                              § 2.

1.  Świadczenie  rzeczowe  będzie  stanowić  wykonywanie  prac  porządkowych,  remontowych  i
innych na rzecz Gminy Wołczyn.
2.  W  przypadku  najemcy  komunalnego  lokalu  mieszkalnego,  świadczenie  rzeczowe  będzie
wykonywane na podstawie  porozumienia, którego wzór stanowi załącznik nr 1.
3. W    przypadku   dłużnika    nie   będące go     najemcą        komunalnego         lokalu
mieszkalnego,  zobowiązanego  do  zapłaty  odszkodowania  za  bezumowne  korzystanie  z  lokalu,
świadczenie będzie wykonywane na podstawie zawartej umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2

                                                                              § 3. 

1.   Zakres pracy i wartość świadczonych czynności zostanie określona w zawartym porozumieniu z
najemcą lub w zawartej umowie z osobą zobowiązaną do zapłaty odszkodowania.

 2.      Osoba zainteresowana odpracowaniem zadłużenia składa do PGKiM Sp. z o.o.  w Wołczynie 
wniosek o odpracowanie zadłużenia, którego wzór stanowi załącznik nr 3.

3.  Wartość czynności świadczonych przez dłużnika wynosi 9 zł/godzinę.

4. Wartość świadczenia rzeczowego określona zostanie w karcie dłużnika, której wzór stanowi 
załącznik nr 4.
5. Świadczenie rzeczowe może być wykonywane w jednostce podległej gminie Wołczyn na 



podstawie zawartego Porozumienia Kierowników Jednostek  z Wykonawcą Zarządzenia. 
 
                                                                          § 4.    

                            

  Wykonanie Zarządzenia powierzam Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. w Wołczynie, ul.Rzeczna 3 -organizatorowi programu - we współpracy z Urzędem 
Miejskim w Wołczynie .

                                                                       § 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                           Burmistrz
                                                                                              mgr Jan Leszek Wiącek


