
Tekst jednolity zarządzenia zawiera zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora ZGM nr 5/15 z 

dnia 20 marca 2015 r.  

NO-0210-21/14 

ZARZĄDZENIE NR 21/14 

Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy 

z dnia 10 października 2014 r. 

 
w sprawie zasad postępowania i wzorów dokumentów stosowanych przy spłacie zadłużenia w 

formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Legnica za mieszkalne lokale komunalne przez 

osoby będące w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej  

 

Na podstawie art. 68 i 69 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 

2013 r., poz. 885 z późn.zm.), § 6 ust. 2 pkt. 1 Regulaminu organizacyjnego ZGM  

w Legnicy z dnia 10 lutego 2004 r., zarządzenia nr 29/10 Dyrektora Zarządu Gospodarki 

Mieszkaniowej w Legnicy z dnia 25 października 2010 r. w sprawie funkcjonowania kontroli 

zarządczej  oraz w związku z zarządzeniem Nr 509/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 1 

października 2014 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za mieszkalne lokale komunalne 

osobom będącym w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej w formie świadczenia rzeczowego na 

rzecz Gminy Legnica zarządzam, co następuje:  

§ 1. 

W celu wykonania zarządzenia Nr 509/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia  

1 października 2014 r. w sprawie umożliwienia spłaty zadłużenia za mieszkalne lokale komunalne 

osobom będącym w trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej w formie świadczenia rzeczowego na 

rzecz Gminy Legnica, ustalam zasady postępowania i obwiązujące w Zarządzie Gospodarki 

Mieszkaniowej  wzory dokumentów.  

§ 2. 

1. Zadłużenie z tytułu użytkowania lokali mieszkalnych obejmuje w szczególności:  

1) czynsz najmu lokalu mieszkalnego,  

2) odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego,  

3) opłaty niezależne od ZGM związane z użytkowaniem lokalu,  

4) odsetki,  

5) koszty sądowe i egzekucyjne. 

2. Zmiana formy spłaty zadłużenia ze świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe 

spełniane na rzecz Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej dokonywana będzie na wniosek dłużnika, 

według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.  

3. Wnioski o świadczenia rzeczowe, o którym mowa w ust. 2, mogą być składane w kancelarii 

ZGM oraz w siedzibach Oddziałów Gospodarki Mieszkaniowej. Złożone wnioski przekazywane są 

na bieżąco do Kierownika OGM-u właściwego ze względu na adres zadłużonego lokalu, który 

zobowiązany jest do ich zarejestrowania w rejestrze, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia.  



4. Kierownik OGM-u nadaje przyjętym wnioskom numer kolejny według rejestru oraz dokonuje 

weryfikacji danych podanych przez dłużnika, w szczególności potwierdza czy wartość zadłużenia 

daje dłużnikowi możliwość ubiegania się o spłatę zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego 

oraz weryfikuje w miarę możliwości pozostałe informacje podane przez dłużnika. W przypadku 

stwierdzenia braków formalnych Kierownik wzywa dłużnika do uzupełnienia wniosku.  

5. W przypadku niespełnienia przez dłużnika kryteriów wynikających z zarządzenia Prezydenta 

lub nieuzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym czasie – Kierownik OGM-u przedkłada 

Dyrektorowi projekt pisma odmawiającego dłużnikowi zgody na spłatę zadłużenia w formie 

świadczenie rzeczowego.  

6. Decyzję o umożliwieniu dłużnikowi spłaty zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego 

podejmuje Dyrektor ZGM, co zostaje odnotowane przez Kierownika OGM-u w rejestrze. 

7. Kierownik OGM-u informuje dłużnika o  numerze nadanym jego wnioskowi w kolejce  

do wykonywania świadczeń oraz o przewidywanym terminie rozpoczęcia oraz zakresie 

świadczeń. 

8. W sytuacji kiedy ZGM będzie dysponował propozycjami świadczeń, które mogą wykonywać 
dłużnicy, zostają oni wezwani według kolejności wynikającej z rejestru do podpisania umowy, której 
wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. W przypadku wskazania przez dłużnika 
osoby trzeciej, która będzie wykonawcą świadczenia rzeczowego, osoba ta przed przystąpieniem 
do wykonywania świadczeń składa oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do 
niniejszego zarządzenia. 

9. Kierownik OGM-u przygotowuje projekt umowy z dłużnikiem, z zastrzeżeniem, że 
specyfikację zadłużenia będącą załącznikiem do umowy otrzymuje za pośrednictwem Działu 
Eksploatacji. 

10. Umowa po parafowaniu przez Z-cę dyrektora oraz Głównego księgowego przekazywana jest 

do podpisu Dyrektora a następnie przez Dłużnika.  

11. W ramach jednej umowy dłużnik może wielokrotnie przystępować do spełniania świadczeń – 

według potrzeb i możliwości ZGM oraz złożonej deklaracji dotyczącej rodzaju wykonywanych 

świadczeń, z zastrzeżeniem, że łączny faktyczny czas wykonywania świadczeń w ramach jednej 

umowy nie będzie przekraczał 1.000 godzin .  

12. Przed rozpoczęciem świadczenia Kierownik OGM-u podaje dłużnikowi informację  

o szacowanej wartości świadczenia.  

13. Po każdorazowym zakończeniu spełniania świadczenia Kierownik OGM-u potwierdza fakt 

zrealizowania świadczenia oraz określa jego wartość na podstawie liczby godzin faktycznego 

wykonywania świadczenia. 

14. Kierownik OGM-u dokona zmniejszenia wartość szacowanego wcześniej świadczenia, jeśli nie 

zostało ono wykonane w całości, bądź też wykonane niepoprawnie lub z usterkami.  

 

§ 3. 

Wykaz czynności, które mogą być wykonywane w ramach świadczenia rzeczowego oraz sposób ich 

wyceny określa załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 



 

§ 4. 

1. Wzór miesięcznego rozliczenia wartości świadczeń rzeczowych wykonanych przez dłużnika 

stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

2. Kierownicy komórek organizacyjnych, w których dłużnik wykonuje świadczenie, przekazują 

miesięczne rozliczenia wartości wykonanych przez dłużnika świadczeń  

do Kierownika księgowości finansowej w celu zaewidencjonowania ich równowartości  

na rzecz spłaty zadłużenia zgodnie z zawartą umową.  

 

§ 5.  

1. Kierownik OGM-u zobowiązany jest do monitorowania, czy w okresie obowiązywania 

Umowy w sprawie zmiany formy spłaty zadłużenia ze świadczenia pieniężnego  

na świadczenie rzeczowe, dłużnik terminowo reguluje bieżące opłaty związane  

z użytkowaniem mieszkania. 

2. W przypadku gdy dłużnik zaniecha obowiązku regulowania bieżących opłat przez  

co najmniej dwa pełne okresy płatności, Kierownik może wystąpić z wnioskiem  

o wypowiedzenie Umowy, o której mowa w ust. 1. 

 

§ 6. 

Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia sprawuje Zastępca dyrektora  

ds. eksploatacji i Główny księgowy – każdy w swoim zakresie. 

 

§ 7. 

Treść zarządzenia zamieszczona jest na wewnętrznych stronach intranetu ZGM. 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 października 2014 r.  



 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/14 

Dyrektora ZGM z dnia 10 października 2014 r.  

 
 

Zarejestrowano w ZGM pod  nr………………. 

…………………………………………………………………..... 

data i podpis pracownika dokonującego wpisu do rejestru 

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej 

w Legnicy 

 

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

 Imię i nazwisko Wnioskodawcy  
 

………………………………..………..……………… 
 Adres zadłużonego lokalu   

 
………………………………..………..…………….. 
PESEL wnioskodawcy 

 
………………………………..……………………….. 
Telefon kontaktowy/adres do korespondencji 

 

WNIOSEK O UMOŻLIWIENIE SPŁATY ZADŁUŻENIA 
Z TYTUŁU NAJMU LUB BEZUMOWNEGO ZAJMOWANIA LOKALU MIESZKALNEGO 

W FORMIE ŚWIADCZENIA RZECZOWEGO 
 

C Z Ę Ś Ć  1 .   W y p e ł n i a  w n i o s k o d a w c a  

Wnoszę o umożliwienie spłaty zadłużenia za lokal przy ul. ……………………………………………………………. 

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

w formie świadczenia rzeczowego.  

Oświadczam, że w moim gospodarstwie domowym zamieszkują następujące osoby:  

Osoby pełnoletnie  
Data 

urodzenia 

Źródło dochodu 

(praca, emerytura, renta, zasiłki itp.) 

Wysokość dochodu 

netto za okres 3 m-cy 

    

    

    

    

Osoby  

niepełnoletnie  

   

    

    

    

    

  Razem dochody:  

 

Średni dochód netto z ostatnich 3 miesięcy na 1 członka gospodarstwa domowego wynosi: 

…................................................... zł, tj. miesięcznie …............................................. zł. 



 

Uzasadnienie trudnej sytuacji rodzinnej i materialnej: 

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

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

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

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

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

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

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

W załączeniu przedkładam następujące dokumenty (zaświadczenia, decyzje itp.): 

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

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

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

Wskazane poniżej osoby wyraziły wolę wykonywania świadczenia rzeczowego: 

Lp. 

Osoby wskazane do 
wykonywania świadczenia 

rzeczowego, adres 
korespondencyjny tych osób 

Data 
urodzenia 

Deklarowana liczba 
godzin miesięcznie/ 

ilość miesięcy 

Deklarowany 
rodzaj  

czynności 

Czytelny  
podpis osoby 

wskazanej 

1      

2      

3      

 

Oświadczam, że świadomy o odpowiedzialności karnej – art.233 §1 kodeksu karnego złożyłem prawdziwe 

informacje i nie zataiłem prawdy. 

   ………..…………………………………………………. 

                                                                                                                                (data, czytelny podpis  dłużnika) 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego 

wniosku. Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że podane wyżej dane osobowe: 1) będą 

przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszego wniosku; 2) mogą zostać udostępnione innym podmiotom na 

podstawie przepisów prawa. Przedmiotowe dane podaję dobrowolnie, ze świadomością, że na podstawie art. 32 

ustawie o ochronie danych osobowych mam prawo ich poprawiania, zachowując prawo uzyskania informacji o celu, 

zakresie i sposobie ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania 

dalszego ich przetwarzania. 

   

………..…………………………………………………. 

(data, czytelny podpis  dłużnika) 



 
 

C Z Ę Ś Ć  2 .    W y p e ł n i a  Z a r z ą d  G o s p o d a r k i  M i e s z k a n i o w e j  w  L e g n i c y  

(pkt 1 – 4 kierownik właściwego OGM) 

1. Mieszkanie zajmowane jest: umownie, bezumownie* 
 

2. Bieżący wymiar miesięcznych opłat ............................. zł.    
 
3. Wielkość zadłużenia według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku: 

……………………………… zł, tj równowartość ok. …….. miesięcznych przypisów czynszowych. 

 
4. Dodatkowe informacje i opinia do wniosku: 
      …....................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

………..…………………………………………………. 

 (data, podpis kierownika OGM) 

5. Opinia Zastępcy dyrektora ds. eksploatacji: 
      …....................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

 

6. Decyzja Dyrektora: 
 

Wyrażam/nie wyrażam*   zgodę na umożliwienie dłużnikowi spłaty zadłużenia  

w formie świadczenia rzeczowego.  

………..…………………………………………………. 

(data, podpis Dyrektora) 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 



 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 21/14 

Dyrektora ZGM z dnia 10 października 2014 r. 
 
 

Rejestr wniosków i umów o umożliwienie spłaty zadłużenia za mieszkalne lokale komunalne w formie świadczenia rzeczowego na rzecz Gminy Legnica 

 
Oznaczenie komórki rejestrującej: …………. 

 
WNIOSEK UMOWA 

Uwagi 

 
Sumaryczna 

wartość 

zadłużenia 

Nr 

kolejny 

Imię i nazwisko 

dłużnika 

Adres zadłużonego 

lokalu 

Status wniosku (data wpisu po wykonaniu kolejnych czynności) Data wezwania 

do podpisania 

umowy 

Numer 

umowy 

Data 

podpisania 

umowy 

Status umowy (data wpisu wg momentu zmiany statusu)  

Kompletny 
Do 

uzupełnienia 
Uzupełniony Zaakceptowany Odrzucony Obowiązuje Zakończona Wypowiedziana  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  16 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Razem (informacje statystyczne)               

 



Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 21/14 

Dyrektora ZGM z dnia 10 października 2014 r.  

 
Nr………/OGM-…/……… 

UMOWA 
w sprawie zmiany formy spłaty zadłużenia z tytułu czynszu najmu, odszkodowania za zajmowanie 

lokalu bez tytułu prawnego i innych opłat za używanie lokalu ze świadczenia pieniężnego na 
świadczenie rzeczowe. 

 
zawarta w dniu …..................................................... 20….... r. pomiędzy Gminą Legnica, w imieniu 
której działa Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy, reprezentowany przez  
Dyrektora - Janusza Hawryluka, zwany dalej „Wierzycielem” 
a ................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
zamieszkałym/ą* / w ….............................................................................................................. 
przy ul. …............................…....................................................................................................., 
posiadającym/ą nr Pesel …………………...................., legitymującym/ą się dowodem osobistym seria 
…............. nr …...................... wydanym przez …................................................................, zwanym/ą 
dalej „Dłużnikiem”. 
 

§ 1. 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest umożliwienie Dłużnikowi spłaty zadłużenia wobec 

Wierzyciela z lokalu mieszkalnego przy ul. …………………………………………………………………….. w 
Legnicy. 

2. Strony umowy zgodnie ustalają, iż zgodnie z art. 453 Kodeksu cywilnego wyrażają zgodę na 
zmianę formy spłaty całości/części* zadłużenia ze świadczenia pieniężnego  
na świadczenie rzeczowe na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

3. Dłużnik oświadcza, że bieżące należności czynszowe* / odszkodowanie za zajmowanie lokalu 
bez tytułu prawnego* i opłaty niezależne od wynajmującego za używanie lokalu regulować 
będzie w formie pieniężnej w obowiązujących terminach i wysokości, bez prawa do zamiany 
tych należności na świadczenie rzeczowe. 

4. Ustalenia zawarte w ust. 2 nie wywołują skutku w stosunku do pozostałych Dłużników, 
odpowiadających solidarnie za powstałe zadłużenie. 

 
§ 2. 

1. Wierzyciel oświadcza, że łączna wartość zadłużenia Dłużnika bez zadłużenia zasądzonego, 
skutecznie egzekwowanego przez komornika sądowego wobec Wierzyciela za lokal, o którym 
mowa w § 1 wg stanu na ostatni dzień miesiąca …………………………….. stanowi kwotę 
…………………………… zł. Szczegółowa specyfikacja zadłużenia stanowi załącznik do umowy. 

2. Dłużnik oświadcza, że uznaje w całości zadłużenie określone w ust. 1 i nie kwestionuje jego 
wysokości. 

 
§ 3. 

1. Przedmiotem świadczeń rzeczowych będą czynności porządkowe lub inne czynności 
pomocnicze wykonywane na rzecz Gminy Legnica a w szczególności ………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

2. Świadczenie rzeczowe wykonywane będzie przez Dłużnika zgodnie z dyspozycją wydaną przez 
kierownika odpowiedniej komórki organizacyjnej Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w 
Legnicy, w sposób przez niego określony i pod jego nadzorem. 

3. Dłużnik zobowiązany jest do: należytego i terminowego wykonywania czynności objętych 
zakresem świadczeń rzeczowych, ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, 
stosowania się do poleceń osób, pod których nadzorem świadczenie rzeczowe będzie 
wykonywane. 



4. Dłużnikowi nie przysługuje prawo powierzenia wykonywania świadczeń rzeczowych osobie 
trzeciej bez uprzedniego poinformowania Wierzyciela i uzyskania od Wierzyciela pisemnej 
zgody, pod rygorem bezskuteczności. 

5. W przypadku powierzenia wykonywania świadczeń rzeczowych osobie trzeciej, wskazanej przez 
Dłużnika i po uzyskaniu pisemnej zgody Wierzyciela oraz złożeniu przez tą osobę oświadczenia 
przyjmującego do stosowania postanowienia niniejszej umowy, Dłużnik odpowiada za działania 
i zaniechania tej osoby jak za własne działania i zaniechania. Osoba wskazana przez Dłużnika do 
wykonania za niego świadczeń rzeczowych działa w imieniu i na rzecz Dłużnika. 

 
§ 4. 

1. Wartość świadczenia rzeczowego wyliczana będzie jako iloczyn rzeczywistego czasu 
wykonywania świadczenia i stawki w wysokości 8 zł za 1 godzinę lub w sposób ryczałtowy za 
konkretną czynność (ryczałt ustalany jako iloczyn niezbędnej szacowanej ilości godzin i stawki 
w wysokości 8 zł za 1 godzinę). 

2. Wartość świadczenia może ulegać zmianie (zmniejszeniu) w przypadku niewykonania 
zleconego świadczenia w całości, bądź wykonania nieprawidłowo lub z usterkami. 

3. Wartość wykonywanych przez Dłużnika świadczeń rzeczowych rozliczana będzie  
w następujących po sobie kolejno okresach miesięcznych. 

4. Wykonanie świadczeń rzeczowych bez zastrzeżeń Wierzyciela powoduje wygaśnięcie 
zobowiązania Dłużnika z tytułu zaległości do wyliczonej wartości. 

5. Wartość wykonanych świadczeń będzie zaliczana w pierwszej kolejności na rzecz zaległości 
niezasądzonych – z pierwszeństwem należności głównych – a następnie na odsetki. Jeżeli 
Dłużnik posiada również zaległości zasądzone – wartość wykonanych świadczeń w dalszej 
kolejności zaliczana będzie na najstarsze wyroki sądowe lub nakazy, zaspokajając w ramach 
każdego w pierwszej kolejności należności główne, następnie odsetki i w ostatniej kolejności 
koszty sądowe i egzekucyjne.  

 
§ 5. 

1. Dłużnik oświadcza, iż jego stan zdrowia, wiedza, umiejętności oraz kwalifikacje umożliwiają 
mu wykonywanie przedstawionych rodzajów czynności. 

2. Kierownik komórki organizacyjnej ZGM, do której Dłużnik został skierowany w celu 
wykonywania świadczeń rzeczowych, zobowiązany jest do zapewnienia i przekazania urządzeń i 
narzędzi niezbędnych przy wykonywaniu przez Dłużnika zleconych mu czynności oraz 
zaznajomienia Dłużnika z zasadami ich użytkowania. Zobowiązanie nie obejmuje zaopatrzenia 
Dłużnika w obuwie ochronne, odzież ochronną i środki ochrony osobistej ani dostarczania 
napojów i posiłków regeneracyjnych. 

3. Dłużnik ponosi pełną odpowiedzialność, zarówno materialną jak i niematerialną, z tytułu 
przekazanych mu do wykonania świadczenia rzeczowego urządzeń i narzędzi, a ponadto 
zobowiązany jest do ich zwrotu w stanie niepogorszonym (za wyjątkiem zużycia wynikającego z 
normalnej eksploatacji) niezwłocznie po wykonaniu wskazanych mu czynności z ich użyciem. 

4. Dłużnik oświadcza, że poszczególne czynności związane ze świadczeniem rzeczowym 
wykonuje na własną odpowiedzialność. Dłużnik oświadcza również, iż nie będzie dochodzić od 
Wierzyciela jakichkolwiek roszczeń z tytułu ewentualnych szkód, wypadków czy innych zdarzeń 
losowych. 

5. Dłużnik zobowiązany jest do wykonywania świadczeń w sposób nie stwarzający zagrożenia 
dla mienia i bezpieczeństwa osób trzecich. Dłużnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody 
wyrządzone osobom trzecim bądź ich mieniu  w związku z nieprawidłowym lub nieterminowym 
wykonywaniem świadczenia bądź zaniechaniem jego wykonywania. 

6. Dłużnik oświadcza, że zna przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z zakresu 
świadczeń objętych umową oraz że czynności te będzie wykonywał zgodnie z tymi przepisami. 

 
§ 6. 

1. Wierzyciel zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy bez zachowania okresów 
wypowiedzenia w przypadku: 
1) nienależytego wykonywania świadczenia rzeczowego przez Dłużnika, 
2) nieusprawiedliwionej nieobecności Dłużnika w miejscu wskazanym do wykonania 



świadczenia rzeczowego.  
2. Wierzyciel w uzasadnionych przypadkach może wyznaczyć Dłużnikowi dodatkowy termin, w 

którym Dłużnik winien przystąpić do wykonywania świadczeń rzeczowych. 
3. Wierzyciel zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 

jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego w 
przypadku, gdy Dłużnik zaniecha regulowania w formie pieniężnej bieżącego czynszu najmu*/ 
odszkodowania za korzystanie z lokalu bez tytułu prawnego* i innych bieżących opłat za 
używanie lokalu przez co najmniej dwa pełne okresy płatności. 

 
§ 7. 

Dłużnikowi przysługuje prawo pisemnego rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem  
14 dniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku na rzecz zaległych zobowiązań Dłużnika 
zalicza się jedynie wartość wykonanych świadczeń rzeczowych bez zastrzeżeń  
ze strony osoby nadzorującej ich wykonanie. 
 

§ 8. 
1. Dłużnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie 

niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. Jednocześnie oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, 
że podane wyżej dane osobowe:  
1) będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji niniejszej umowy,  
2) mogą zostać udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. 

2. Przedmiotowe dane Dłużnik podaje dobrowolnie, ze świadomością, że na podstawie art. 32 
ustawy o ochronie danych osobowych ma prawo ich poprawiania, zachowując prawo uzyskania 
informacji o celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia 
pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania. 

   
§ 9. 

1. Umowa zawarta jest na okres od …………………………………... do ..…........................................, z 
możliwością jej przedłużania w formie aneksu.  

2. Umowa wygasa z chwilą spłaty zadłużenia, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy.  
 

§ 10. 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
Wierzyciel (OGM-…, KF), a jeden Dłużnik.  
 
 
 
 ………………………………………….                                                  ………………………………….. 
  Dłużnik                    Wierzyciel 
 
 
* niepotrzebne skreślić 



Załącznik do umowy w sprawie zmiany formy spłaty zadłużenia z tytułu czynszu najmu, odszkodowania za zajmowanie 
lokalu bez tytułu prawnego i innych opłat za używanie lokalu ze świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe. 

 
 
Specyfikacja zadłużenia z wyłączeniem należności skutecznie egzekwowanych przez komornika 
według stanu na ostatni dzień miesiąca ………………………   …….. roku 
 

Nazwisko i imię dłużnika: ………………………………………………………………….………………..  
 
Adres zadłużonego lokalu: …………………………………………………………………………………..  
 

Rodzaj  
należności  
 
 

THB  
bieżące  
  
 

Należności  
zasądzone  
(FK-KC)  
według wyroków  
 
 

Należności  
z udokumentowaną 
nieściągalnością  
(THB-KF)  
według wyroków  
 

 
Należność  
główna 
  

   

 
Odsetki  
ustawowe  
 

   

 
Odsetki 
skapitalizowane  
 

   

 
Koszty sądowe  
i egzekucyjne  
 

   

 
Należności  
razem  
 

   

 
Sprawdzono  
kwotę należności  

 
KC  
  
 

 
KC  
  
 

 
KF  
 

Zadłużenie ogółem: …………….. słownie złotych …………………………………………………………………  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
EE  
 

 



 
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 21/14 

Dyrektora ZGM z dnia 10 października 2014 r.  

 
 
 
Wykaz czynności które mogą być wykonywane w ramach świadczenia rzeczowego 
 oraz sposób ich wyceny  
 

Rodzaj czynności Sposób wyceny 

Prace porządkowe w obiektach 
(np. sprzątanie wolnych lokali, piwnic, 
strychów) 

Stawka ryczałtowa za jednorazowe 
wykonanie czynności, tj.: 
niezbędna ilość godzin szacowana przez 
specjalisty ds. administracji x 8 zł/godzinę 

Sprzątanie klatek schodowych 
Stawka ryczałtowa za okres 1 m-ca według 
wykazu adresowego zatwierdzonego przez 
Dyrektora  

Sprzątanie terenów zewnętrznych 
Stawka ryczałtowa za okres 1 m-ca według 
wykazu adresowego zatwierdzonego przez 
Dyrektora  

Drobne prace remontowe 

Stawka ryczałtowa za wykonanie danej 
czynności, tj.: 
niezbędna ilość godzin szacowana przez 
inspektora nadzoru robót  x 8 zł/godzinę 

Pomocnicze prace administracyjne 
 

8 zł/godzinę 

Załadunek/wyładunek (gabaryty, odpady 
ulegające biodegradacji, eksmisje itp.) 

8 zł/godzinę 

… … 

 
Uwaga! Stawka ryczałtowa szacowana przed wykonaniem świadczenia może ulegać zmianie 
(zmniejszeniu) w przypadku niewykonania zleconego świadczenia w całości, nieprawidłowo lub z 
usterkami. 
 
Załącznik do umowy w sprawie zmiany formy spłaty zadłużenia z tytułu czynszu najmu, 
odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego i innych opłat za używanie lokalu ze 
świadczenia pieniężnego na świadczenie rzeczowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 21/14 

Dyrektora ZGM z dnia 10 października 2014 r.  

………………………………..………..……………… 
                           Imię i nazwisko Dłużnika 

………………………………..………..……………… 
                          Adres zadłużonego lokalu   

………………………………..………..…………….. 
          Wykonawca  świadczenia rzeczowego  

………………………………..……………………….. 
        Miejsce wykonywania świadczenia rzeczowego 

 

Rozliczenie wartości wykonanych świadczeń rzeczowych za miesiąc ……………..............   ………..….. r. 
 

 

Lp. Data 
Rodzaj wykonywanej 

czynności 

Liczba godzin Wartość 

wykonanych 

świadczeń 
(stawka 8 

zł/godzinę x liczba 

godzin faktycznie 

wykonanych) lub 

stawka ryczałtowa 

Uwagi 

Czynności zostały wykonane bez zastrzeżeń / 

z zastrzeżeniami 

(opis zastrzeżeń) 

Data i podpis 

osoby 

nadzorującej 

Podpis osoby 

wykonującej 

świadczenie 
Przewidzianych 

na realizację 

danej czynności 

Faktycznie 

wykonanych 

świadczeń bądź 

wynikających z 

ryczałtu*  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
   

     

 
   

     

 
   

     

 
   

     

 
   

     

 
strona 1 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
   

     

 
   

     

 
   

     

 
   

     

 
   

     

 
   

     

 
   

     

 
   

     

 
   

     

 
   

     

         

Razem wartość wykonanych świadczeń rzeczowych: 

 
* po uwzględnieniu zmniejszeń za niewykonanie zleconego świadczenia  
   w całości bądź wykonania nieprawidłowo lub z usterkami 

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

 Sprawdzono pod względem merytorycznym 

 (data i podpis kierownika komórki organizacyjnej 

 w której dłużnik wykonuje świadczenie)



 
 

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 21/14 
Dyrektora ZGM z dnia 10 października 2014 r. 

 
 
.......................................................  Legnica, dnia …....................................... 20….. r.  
   Imię i nazwisko  
 
....................................................... 
  Adres do korespondencji  
 
....................................................... 
  Telefon kontaktowy  
 

 
OŚWIADCZENIE 

 
Jako osoba wskazana przez dłuŜnika Panią / Pana ............................................................... do 

wykonywania świadczenia rzeczowego, przyjmuję do stosowania postanowienia umowy  
nr …./OGM - …./ 20....., z dnia …................................. 20.... r. w sprawie zmiany formy spłaty 
zadłuŜenia z tytułu czynszu najmu, odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego i 
innych opłat za uŜywanie lokalu ze świadczenia pienięŜnego na świadczenie rzeczowe i 
oświadczam, jak poniŜej. 
1. Mój stan zdrowia, wiedza, umiejętności oraz kwalifikacje umoŜliwiają mi wykonywanie 

przedstawionych rodzajów czynności. 
2. Ponoszę pełną odpowiedzialność, zarówno materialną jak i niematerialną, z tytułu 

przekazanych mi do wykonania świadczenia rzeczowego urządzeń i narzędzi, a ponadto 
zobowiązany jestem do ich zwrotu w stanie niepogorszonym (za wyjątkiem zuŜycia 
wynikającego z normalnej eksploatacji) niezwłocznie po wykonaniu wskazanych mi czynności z 
ich uŜyciem. 

3. Poszczególne czynności związane ze świadczeniem rzeczowym wykonuję na własną 
odpowiedzialność i nie będę dochodzić od Wierzyciela jakichkolwiek roszczeń z tytułu 
ewentualnych szkód, wypadków czy innych zdarzeń losowych. 

4. Zobowiązany jestem do wykonywania świadczeń w sposób nie stwarzający zagroŜenia dla 
mienia i bezpieczeństwa osób trzecich. Ponoszę pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone 
osobom trzecim bądź ich mieniu  w związku z nieprawidłowym lub nieterminowym 
wykonywaniem świadczenia bądź zaniechaniem jego wykonywania. 

5. Znam przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy z zakresu świadczeń objętych umową 
oraz Ŝe czynności te będę wykonywał zgodnie z tymi przepisami. 

6. WyraŜam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji 
wymienionej na wstępie umowy. Jednocześnie oświadczam, iŜ przyjmuję do wiadomości, Ŝe 
podane wyŜej dane osobowe: 1) będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji w/w umowy; 2) 
mogą zostać udostępnione innym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Przedmiotowe 
dane podaję dobrowolnie, ze świadomością, Ŝe na podstawie art. 32 ustawy o ochronie danych 
osobowych mam prawo ich poprawiania, zachowując prawo uzyskania informacji o celu, 
zakresie i sposobie ich przetwarzania, jak równieŜ prawo wniesienia pisemnego 
umotywowanego Ŝądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania. 

 
 
 
 

………………………………………. 
                                                                            (czytelny podpis) 

 

 


