Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 29/2012
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 27 marca 2012r.
w sprawie wprowadzenia Procedury windykacji należności z tytułu najmu komunalnych
lokali mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Józefowa

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz § 20 pkt 17 Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu Miasta Józefowa, nadanego zarządzeniem Nr 52/09 Burmistrza Miasta Józefowa dnia
16 czerwca 2009r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Józefowa,
zarządzam co następuje:
§1
Wprowadzam do stosowania Procedurę windykacji należności z tytułu najmu komunalnych
lokali mieszkalnych, stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Józefowa, stanowiącą
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§2
Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych im
obowiązków, do zapoznania się z procedurą i przestrzegania postanowień w niej zawartych.
§3
Za realizację niniejszego zarządzenia odpowiedzialna jest Skarbnik Miasta Józefowa.

§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
/-/ inż. Stanisław Kruszewski

Załącznik do zarządzenia Nr 29/2012
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 27 marca 2012r.

PROCEDURA
windykacji należności z tytułu najmu komunalnych lokali mieszkalnych, stanowiących
mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Józefowa

§1

1. Procedura reguluje zasady i tryb postępowania w zakresie dochodzenia należności z tytułu
najmu lub zajmowania bez tytułu prawnego komunalnych lokali mieszkalnych stanowiących
mieszkaniowy zasób Gminy Miasta Józefowa, administrowanych przez Towarzystwo
Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o. (zwane dalej TBS).
2. Przez windykację należy rozumieć czynności zmierzające do odzyskania zaległości
czynszowych oraz należności z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z
komunalnego lokalu mieszkalnego.
3. Windykacja należności, o których mowa w § 1 ust. 2 prowadzona jest przez :
1) TBS – wysyłanie wezwań do zapłaty,
2) Referat Windykacji Należności – przekazywanie do Radcy Prawnego wniosków o
wniesienie do sądu pozwów o zapłatę, sporządzanie wniosków do komornika sądowego o
wszczęcie egzekucji, umieszczanie dłużników w Rejestrze Dłużników ERIF,
3) Radca Prawny Urzędu Miasta – windykacja sądowa w przypadku bezskuteczności
postępowania przedsądowego.
4. Czynności związane z:
1) rozkładaniem na raty należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego (czynsz najmu
lub bezumowne użytkowanie),
2) umorzeniem należności z tytułu zaległości (czynsz najmu lub bezumowne użytkowanie),
3) wypowiedzeniem umowy najmu i eksmisją z lokalu
prowadzone są w Referacie Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, na podstawie
odrębnych procedur.

§2

1. Obowiązek windykacji przedsądowej spoczywa na TBS, zgodnie z umową zawartą 30
czerwca 2000r. pomiędzy Gminą Miastem Józefów a TBS w Józefowie Sp. z o.o.
2. Za ustalenie prawidłowej wysokości należności odpowiada TBS, który prowadzi
szczegółową kartotekę najemcy lub osoby zajmującej lokal bez tytułu prawnego.
3. W przypadku nieuregulowania należności TBS:
1) raz w roku wysyła do dłużników wezwania do zapłaty na zaległości wg stanu na 31
grudnia danego roku,
2) wezwanie do zapłaty powinno być wystawione wszystkim pełnoletnim osobom
zamieszkującym wspólnie z najemcą,
3) wezwanie do zapłaty zawiera informację, iż w przypadku nieterminowej wpłaty lub jej
braku, dane dotyczące dłużnika mogą zostać przekazane do Rejestru Dłużników ERIF BIG
S.A, zgodnie ze wzorem przekazanym przez ERIF.
4. Zestawienie zaległości z tytułu najmu lub bezumownego użytkowania lokali mieszkalnych
TBS przekazuje:
1) w okresach miesięcznych do Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
2) wg stanu na 31 marca danego roku (zawierające potwierdzenie wysłania do dłużników
listem poleconym wezwania do zapłaty) do Referatu Windykacji Należności.

§3

1. Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami po rozpatrzeniu wniosków dłużników o
rozłożenie zaległości na raty lub o umorzenie długu, w okresach kwartalnych przekazuje do
Referatu Windykacji Należności listę dłużników, wobec których ma zostać wszczęte
postępowanie sądowe o nakaz zapłaty.
2. Referat Windykacji Należności, na podstawie listy dłużników, o której mowa w § 3 ust. 1
występuje do TBS o przygotowanie niezbędnych dokumentów, stanowiących podstawę
windykacji długu w postępowaniu sądowym.
3. Wnioskowane dokumenty TBS przekazuje drogą elektroniczną bezpośrednio do Radcy
Prawnego Urzędu Miasta Józefowa.

§4

1. Po uzyskaniu informacji od TBS o przekazaniu wnioskowanych dokumentów, Referat
Windykacji Należności niezwłocznie występuje z wnioskiem do Radcy Prawnego Urzędu
Miasta o skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego.
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami równolegle prowadzi postępowanie o
nakaz eksmisji.
2. Radca Prawny:
1) sporządza pozwy i kieruje sprawy do sądu niezwłocznie po otrzymaniu wniosku z Referatu
Windykacji Należności,
2) prawomocny nakaz zapłaty lub wyrok sądu opatrzony klauzulą wykonalności przekazuje
do Referatu Windykacji Należności.
3. Referat Windykacji Należności, w przypadku braku zapłaty zasądzonej kwoty kieruje do
komornika wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.
4. Informacje o uzyskanych nakazach zapłaty oraz o sprawach skierowanych do komornika
sądowego przekazywane są przez Referat Windykacji Należności do TBS oraz do Referatu
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§5

Windykację należy prowadzić na bieżąco, aby nie dopuścić do przedawnienia należności Miasta.

§6
1. Orzeczenie sądu o oddaleniu powództwa w zakresie przedawnionych roszczeń z tytułu
najmu lokali mieszkalnych stanowi podstawę odpisu należności objętych oddalonym
powództwem.
2. Orzeczenie sądu, o którym mowa w § 6 ust. 1 wraz z protokołem dotyczącym
przedawnionych należności Miasta, zatwierdzonym przez Skarbnika i Burmistrza Miasta
przekazywane jest do TBS celem dokonania odpisu na kontach analitycznych najemców.
3. Protokół, o którym mowa w § 6 ust. 2 zawiera
1) kwotę zaległości,
2) przyczyny przedawnienia,

3) opis czynności podjętych przez pracowników uczestniczących w procesie windykacji
należności,
4) ocenę Kierownika Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Kierownika
Referatu Windykacji Należnosci, czy przedawnienie nie nastąpiło z winy pracownika poprzez
zaniechanie czynności windykacyjnych.

§7

1. Wpisowi do Rejestru Dłużników podlegają najemcy, których zaległości wynoszą co
najmniej 200 zł i są wymagalne od co najmniej 60 dni.
2. Wpis dokonywany jest na podstawie zestawienia zaległości wg stanu na 31 marca danego
roku, sporządzonego przez TBS.
3. Wpis, o którym mowa w ust. 1 dokonywany jest na zasadach określonych w:
1) ustawie z dnia 9 kwietnia 2010r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie
danych gospodarczych (Dz. U. Nr 81, poz. 530),
2) umowie zawartej z ERIF Biurem Informacji Gospodarczej,
przez upoważnionego pracownika Referatu Windykacji Należności.
4. Każdy wpis dłużnika wymaga pisemnej akceptacji Burmistrza Miasta.

