
ZARZJ\DZENIE NR.1~..~JS
BURMISTRZA GMIN~ I»1A~JA RAWA MAZOWIECKA

z dma.~\.l;.\rlL,2015r.

w sprawie splaty zadlu:ienia z tytulu oplat za korzystanie z lokali wchodz~cych w sklad
mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Rawa Mazowiecka

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645,1318 oraz z 2014 r. poz.379 i 1072) oraz uchwaly
Nr XV/l18/l2 Rady Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie
uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta.

§ 1.
W celu ulatwienia mieszkancom splaty zadluzenia z tytulu oplat za korzystanie

z lokali mieszkalnych stanowiqcych mieszkaniowy zas6b Miasta wprowadza siy mozliwose
uregulowania zaleglosci w formie swiadczenia rzeczowego (swiadczenie w miejsce
wykonania w rozumieniu art. 453 kc).

Ilekroe w zarzqdzeniu jest mowa 0:

1) Miescie - rozumie siy przez to Gminy Miasto Rawa Mazowiecka
2) lokalu - rozumie siy przez to lokal mieszkalny wchodzqcy w sklad mieszkaniowego

zasobu Miasta
3) dluzniku - rozumie siy przez to osoby posiadajqce zaleglosci za okres do 31 grudnia

2014 roku w oplatach za uzywanie lokalu, bydqce najemcami lokalu bqdi osoby
zajmujqce lokal bez tytulu prawnego - z wyjqtkiem os6b, kt6re samowolnie zajyly
lokal - a takze osoby, zamieszkujqce z najemcq i zobowiqzane solidamie z nim do
zaplaty czynszu oraz innych oplat niezaleznych od wlasciciela;

4) oplatach - rozumie siy przez to oplaty za uzywanie lokalu m.in. czynsz najmu,
odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytulu prawnego oraz oplaty za dostawy do
lokalu energii, gazu, wody oraz odbi6r sciek6w, odpad6w i nieczystosci cieklych,
odsetki z tytulu op6Znienia, koszty sqdowe, egzekucyjne i koszty upomnien;

5) Zarzqdcy - rozumie siy przez to Rawskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego,
Sp. z 0.0. w Rawie Mazowieckiej, kt6re zarzqdza lokalami Miasta na podstawie
umowy z dnia 30 grudnia 2013 roku.

§ 3.
1. Swiadczenie rzeczowe bydzie wykonywane przez dluznika na podstawie

porozumienia dotyczqcego zamiany formy zaplaty zadluzenia z tytulu naleznosci za
korzystanie z lokali ze swiadczenia pieniyznego na swiadczenie rzeczowe, zawartego
z Miastem reprezentowanym przez Zarzqdcy.

2. Przedmiotem swiadczenia mogq bye prace porzqdkowe, prace remontowo-
konserwatorskie oraz pomocnicze prace administracyjne i uslugowe swiadczone na
rzecz Miasta lub innych miejskich jednostek budzetowych, kt6re nie sq realizowane w
ramach zawartych um6w z innymi podmiotami.



§ 4.
1. Dluznik moze skorzystac z mozliwosci splaty zadluzenia w formie spelnienia

swiadczenia rzeczowego po spelnieniu lqcznie nastypujqcych warunk6w:
a) doch6d miesiyczny netto w gospodarstwie domowym dluznika, z okresu

ostatnich 3 miesiycy przed dniem zlozenia wniosku, przeliczony na czlonka rodziny
nie przekracza 100 % najnizszej emerytury (od 1 marca 2015 roku - 880,45 zl) lub
120% najnizszej emerytury (od 1 marca 2015 roku - 1056,54 zl) w gospodarstwie
jednoosobowym oglaszanej przez Prezesa Zakladu Ubezpieczen Spolecznych w
Dzienniku Urzydowym Monitor Polski;

b) zlozy wniosek oraz podpisze porozumienie z Zarzqdcq, 0 kt6rym mowa w §
3, wg wzoru stanowiqcego zalqcznik ill 2 do zarzqdzenia, okreslajqce szczeg6lowe
prawa i obowiqzki dluznika,

2. Wniosek 0 umozliwienie splaty zadluzenia w formie spelnienia swiadczenia
rzeczowego zainteresowany dluznik sklada do Zarzqdcy, wg wzoru stanowiqcego
zalqcznik ill 1 do zarzqdzenia.

3. W przypadku duzej liczby wniosk6w i niemoznoscl zawarcia porozumlen ze
wszystkimi dluznikami, umowy bydq zawierane w kolejnosci skladania wniosk6w.

4. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach Zarzqdca moze zawrzec porozumienie z
dluznikiem pomimo nie spelnienia kryterium dochodowego.

§ 5.
1. Szczeg6lowy rodzaj prac, czas i mleJsce wykonania bydq okreslone w skierowaniu
wydanym Dluznikowi przez Wierzyciela, kt6rego wz6r stanowi zalqcznik ill 3 do
zarzqdzenia.
2. Wykonywane w ramach porozumienia prace, 0 kt6rych mowa w § 3, rozliczane bydq na
podstawie potwierdzen dokonanych przez Zarzqdcy.
3. Wartosc swiadczenia rzeczowego wykonywanego przez dluznika bydzie ustalana jako
iloczyn rzeczywistego czasu wykonywania swiadczenia oraz stawki 8,00 zlotych za godziny
swiadczenia rzeczowego, okreslonego w § 3 pkt 2 zarzqdzenia.

§ 6.
Wykonanie zarzqdzenia powierza siy Zarzqdcy na podstawie umowy z dnia 30 grudnia 2013
roku z Miastem.

§ 7.
Kierownicy miejskich jednostek budzetowych uprawnieni Sq do zglaszania zapotrzebowan na
wykonanie prac przez dluznik6w, kt6re nie Sq realizowane w rarnach zawartych przez Miasto
lub te podmioty um6w z innymi podmiotami.

§ 8.
Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem 1 wrzesnia 2015 roku.
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Zalqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr.4tJ.1J2bz dnia.Jb .. Oce nJ)10
Burmistrza Gminy Miasta Rawa Maz4wieCka

WNIOSEK
o umozliwienie uregulowania zadluzenia z tytulu oplat za korzystanie z lokalu

mieszkalnego

I. Wnioskodawca
1. Imi~ i Nazwisko: .

Liczba os6b w gospodarstwie domowym: .
(zgodnie z deklaracja a dochodach)

II. Prosz~ 0 umozliwienie uregulowania zadluzenia z tytulu oplat za korzystanie z
lokalu mieszkalnego nr przy ul. w formie swiadczenia rzeczowego,
zgodnie z Zarzetdzeniem nr z dnia Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

2. Sredni doch6d netto z ostatnich 3 miesi~cy poprzedzajqcych z~ozenie wniosku na jednego
cz~onka gospodarstwa domowego wynosi miesi~cznie. ( W za~qczeniu:
zaswiadczenie z zak~adu pracy, ZUS, KRUS itp. lub oswiadczenie 0 braku dochod6w).

4. Niniejszym oswiadczam, ze zosta~em/am poinformowany/a 0 tym, ze administratorem
moich danych osobowych jest Rawskie Towarzystwo Budownictwa Spo~ecznego Sp. z 0.0.
Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszego wniosku i przekazanie danych w tym
celu jest niezb~dne, posiadam prawo wglqdu oraz aktualizacji moich danych na warunkach
okreslonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. 0 ochronie danych osobowych (tekst
jednolity: Oz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pMn. zm.).



Zal,!cznik ill 2 ....PII 1, \) -

do Zarz,!dzenia Nr~-rJ.,\t}j)&dnia. 1....Q~. ,W l~
Burrnistrza Gminy Miasta Rawa Mazowiecka

zawarte w dniu pomiydzy:
Gmin,! Miastem Rawa Mazowiecka reprezentowan,! przez Rawskie Towarzystwo
Budownictwa Spolecznego Sp. z 0.0. z siedzib,! w Rawie Mazowieckiej, w ktorego imieniu
dziala Prezes Zarz,!du- /
zwanyrn dalej Wierzycielern,

a
PanemlPani'! zamieszkalym w Rawie Mazowieckiej, przy
ul. , legitymuj,!cym siy dowodem osobistym ill ,

wydanym przez , zwanyrn dalej Dluinikiem.

§1
1. Przedmiotem mmeJszego porozumienia jest umozliwienie uregulowania zadluzenia

z tytulu oplat za uzywanie lokalu Wierzyciela w formie swiadczenia rzeczowego.
2. Dluznik oswiadcza, ze wyraza zgody na zmiany formy zaplaty naleznosci

czynszowych ze swiadczenia pieniyznego na swiadczenie rzeczowe.

§2
1. Na dzien , tj. dzien zlozenia wniosku, na koncie finansowym

lokalu mieszkalnego ill...... .. . .. .. .. .. przy
ul. , ktorego najemc,! /uzytkownikiem bez tytulu
prawnego jest Pan/Pani widnieje zadluzenie w
wysokosci:

zaleglose glowna .
odsetki .
koszty upomnien .
koszty s'!dowe .
koszty egzekucyjne .
lnne .
RAZEM .

2. Dluznik uznaje powyzsze zadluzenie i nie kwestionuje jego wysokosci.
I. Dluznik zobowi,!zuje siy, ze swiadczenie rzeczowe, mog'! bye prace porz,!dkowe,

prace remontowo-konserwatorskie oraz pomocnicze prace administracyjne i uslugowe
swiadczone na rzecz Miasta lub innych miejskich jednostek budzetowych, ktore nie s'!
realizowane w ramach zawartych umow z innymi podmiotami zostanie wykonane w
miejscu i czasie uzgodnionym z Wierzycielem.

3. Szczegolowy rodzaj prac, czas i miejsce wykonania byd,! okreslone w skierowaniu
wydanym Dluznikowi przez Wierzyciela, ktorego wzor stano wi zal,!cznik ill 3 do
zarz,!dzenia.

4. Wartose swiadczenia rzeczowego ustalona bydzie jako iloczyn rzeczywistego czasu
wykonywania swiadczenia oraz stawki w wysokosci 8,00 zl za godziny.

5. Wierzyciel zobowi,!zuje siy do zapewnienia Dluznikowi narzydzi i srodkow
niezbydnych do wykonania swiadczenia rzeczowego. Dluznik ponOSl



odpowiedzialnosc za powierzone mu narzydzia i zobowi~zuje siy do ich zwrotu po
wykonaniu pracy. Wierzyciel nie jest zobowi~zany do zaopatrzenia Dluznika w
obuwie i odziez ochronn~ ani do dostarczenia napoj6w i posilk6w regeneracyjnych.

6. Wierzyciel sporz~dza raport, kt6rego wz6r stano wi zal~cznik nr 3 zarz~dzenia,
okreSlaj~cy zakres, czas i miejsce wykonania swiadczenia rzeczowego. Na podstawie
raportu, 0 kt6rym mowa w pkt. 6 wystawiana jest nota ksiygowa, byd~ca dokumentem
stanowi~cym podstawy do zrnniejszenia zaleglosci na koncie finansowym lokalu.

7. Wartosc swiadczen rzeczowych wynikaj~ca z noty ksiygowej, 0 kt6rej mowa w pkt.6,
bydzie zaliczana w pierwszej kolejnosci na poczet zalyglosci najdalej wymagalnych.

8. Wykonanie i rozliczenie swiadczenia rzeczowego, zgodnie z ust.2-7 powoduje
wygasniycie zobowi~zania w wyliczonej wartosci.

1. Dluznik zobowi~uje siy do:
1) nalezytego i terminowego wykonywania czynnosci objytych zakresem

swiadczen rzeczowych,
2) scislego przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
3) stosowania siy do polecen os6b, pod kt6rych nadzorem i kierownictwem

wykonywane byd~ swiadczenia rzeczowe.
4) regulowania biez~cych oplat za uzytkowanie lokalu

2. Dluznik oswiadcza, ze:
1) jego kwalifikacje oraz stan zdrowia umozliwiaj~ mu wykonywanie

przedstawionych rodzaj6w czynnosci. W przypadku gdy skierowanie
obejmowac bydzie prace niezgodne z kwalifikacjami lub nieodpowiednie ze
wzglydu na stan zdrowia dluznik zobowi~zany jest do pisernnego oswiadczenia
o odst~pieniu od wykonywania prac, do kt6rych zostal skierowany.

2) poszczeg61ne czynnosci zwi~zane ze swiadczeniami rzeczowymi wykonuje na
wlasn~ odpowiedzialnosc i nie bydzie dochodzic od Wierzyciela jakichkolwiek
roszczen z tytulu mog~cych zaistniec szk6d, wypadk6w czy innych zdarzen
losowych.

3. Dluznikowi sluzy prawo powierzenia wykonywania swiadczen rzeczowych osobie
trzeciej. Wierzyciel wyraza zgody w formie pisemnej na powierzenie zadan wskazanej osobie
trzeciej. W przypadku powierzenia wykonywania poszczeg61nych czynnosci osobie trzeciej,
Dluznik odpowiada zajej dzialania i zaniechaniajak za dzialania i zaniechania wlasne.

§4
Wierzyciel moze rozwi~zac porozumienie w przypadku, gdy dluznik:

1) wykonuje swiadczenie w spos6b nienalezyty, bez dbalosci 0 odpowiednie standardy
wykonania swiadczenia rzeczowego lub w razie nieusprawiedliwionej nieobecnosci
we wskazanym miejscu i czasie,

2) narusza obowi~zki okreslone w par. 3 ust.1 pkt 1-4 porozumienia
3) zachodz~ inne okolicznosci powoduj~ce, ze dalsze obowi~zywanie porozumienia jest

sprzeczne z interesem wierzyciela lub niecelowe.



Zalqcznik ill 3
do Zarzqdzenia Nr. z dnia .
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

Miejsce Datalwymiar Akceptacja Potwierdzenie wierzyciela wykonania swiadczenia
dluznika data wymlar podpis
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