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ZARZĄDZENIE Nr

2012014

WOJTA GMINY LANIETA
zdnia 22 sierpnia 2014roku.
w sprawie umożliwienia spłaty zadłużeniazĘtułunależnościzakorzystaniez lokali
mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Łanięta w formie świadczenia
rzeczowęgo,
Na podstawię art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samotządzie
gminnym (Dz.U. z 2013 r, poz.594 i 645 z 20l4r,poz.379) oraz art.453kc i 659 kc i Uchwały
Rady GminyŁaniętaz26.06.20l4rokuNr.XXXVIlL95lI4 zarządza się, co następuje:
§ 1. W celu ułatwienia mieszkańcom spłaty zadłużęniaztytńu nalezności zakorzystarie
zakorzystanie z lokali mieszkalnych i socjalnych stanowiących mieszkaniowy zasób
Gminy Łantętadopuszcza się możliwośćuregulowariazaległościw formie świadczenia
tzeczowego (świadczenie w miejsce zobowiązania pieniężnego w rozumieniu art.453 kc).
Ilekroć
w zarządzeniu jest mowa o:
2.
§
1). Lokalu - rozumie sięprzez lokal mieszkalny/socjalnyl wchodzący w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Łanięta.
2).DŁużnlkach - rozumie sięprzezto; posiadaj ące zaległościw opłatachza uzywanie
lokalu osoby będące najemcami lokali ,bądź osoby, zajmĄące lokal bęz tytułu
plawnego - wyjątkiem osób, które samowolnie zajęły lokal- atakżę osoby zamięszkujące znajemcą i zobowtązane solidarnie z nim do zapłaty czynszu oraz innych
opłat niezaleznych o d właściciela;
3). Opłatach- rozumie sięptzezto opłaty zaużywanie lokalu Ę. czynsz najmu, odszkodowanie zazajmowanie lokalu bez tytułu prawnego oraz opłaty nięzalężnę od właściciela w rozumienia ustawy z dnia}I częrwóa 2001roku o ochronie praw lokatorów,
mięszkaniow;rm zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego(Dz.U. z2005roku,
Nr.3 1,poz.2 66 z poźn.zm,),
4). Nalezności - rozumieó należy ptzezto zaległe opłaty zaużywanie lokalu tj.czynsz
najmu, odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez ty,tułu pfawnego, opłaty nięza\ężne
od właścicielaoraz u§tawowę odsetki za opóźnienie w regulowaniu opłat;
1
.
Świadczenię
rzęczowe o którym mowa w § 1 będzie wykonyw anę przęz dłuznika
3.
§
na podstawie umowy dotyczącej zamiany formy zaplaty zadŁużenia ztytlńu
należnościzakorzystanie z lokali, ze świadczenia pieniężtego na świadczenie
rzęczow e, zawartej z Gminą Łanięta.
2. Przedmiotem świadczeni a rzęczowego mo gą by ć wyłącznie drobne prace porządkowe, drobne prace remontowo - konserwatorskie oraz pomocnicze prace administracyjne i usługowe świadczone naTzecz Gminy Łariętalub jej jednostek
orgaruzacyjnych, które nie sąrealizowane w ramach zawartychptzezzarządcęumów
z innymi podmiotami.
§ 4, 1. W celu umozliwięnia spłaty zadłużentazainteresowany dłużnikskłada do zarządcy
lokalu wniosek wg. wzoru stanowiącego zńącznlk nr.1 do zarządzenia.
2. Po pozytywnymrozpatrzeniu wniosku i określeniuprzez zarządcę możliwości
wykonania i zakręsu czynności świadczeniarzęczowęgo podpisywana jest umowa,
o której mowa w § 3 wg. wzoru stanowiącego załączniknr.2 do zarządzenta.

.)

3. Wykonywane w ramach umowy prace rozliczane sąna podstawie potwięrdzęn

dokonanychprzez kierownika jednostki orgartizacyjnej, w której dłuznik wykonuje
świadczenieTzęczowę wg. wzoru stanowiącego zŃącznik nr.3 do zaruądzenia.
4. Wartość świadczeniaTzęQzowego jest ustalana jako iloczyn rzeczywtstego czasu
wykonywania świadczęnia oraz stawki w wysokoś ci I 0z]. za godzinę.
§5. Zarządzenię wchodziw życie z dniem podpisania.

