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W odpowiedzi na interpelację z dnia 28.09.2020r. dotyczącą umożliwienia Panu 

Mirosławowi            spłacania w ratach (po 300,00zł/m-c) zaległości powstałej z tytułu opłat 

za użytkowanie lokalu znajdującego się w Świdniku, przy ul.                  , informujemy, iż 

przed podjęciem decyzji w powyższej sprawie należy zgodnie z § 8 Uchwały Rady Miasta 

Świdnik nr XVI/366/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, 

sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności 

pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Świdnik 

lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych (Dz. Urz. 

Woj. Lubelskiego z dnia 3 listopada 2010 roku nr 124, poz. 2161) wnikliwie przeanalizować 

okoliczności uzasadniające udzielenie ulgi w postaci rozłożenia na raty powstałej zaległości.  

W tej sytuacji warunkiem niezbędnym jest złożenie przez dłużnika podania z prośbą 

o udzielenie ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości powstałej z tytułu opłat za 

użytkowanie lokalu znajdującego się w Świdniku, przy ul.            , a następnie Komisja 

Budżetu Rady Miasta Świdnik i Burmistrz Miasta Świdnik (zgodnie z § 7 pkt 2 ww. Uchwały 

Rady Miasta Świdnik nr XVI/366/2010 z dnia 26 sierpnia 2010r.), oceni czy przedstawiona 

sprawa spełnia przesłanki ważnego interesu dłużnika (zgodnie z art. 59 ustawy o finansach 

publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 1 ww. uchwały Rady Miasta Świdnik) 

Do podania należy dołączyć: 

- uzupełnione „oświadczenie o stanie majątkowym” ; 

- zaświadczenia o wysokości uzyskiwanych dochodów brutto (w tym: alimenty, zasiłki 

i inne) wszystkich osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe za okres trzech 

miesięcy poprzedzających datę rozpatrywania wniosku; 

- kopię rachunków za czynsz, energię elektryczną, wodę, gaz i inne związane z 

utrzymaniem mieszkania; 



- innych mających wpływ na sytuację finansową Rodziny (zaświadczenia lekarskie, 

rachunki za leczenie itp); 

- informacje z P.K. „Pegimek” sp. z o.o. na temat: 

 

 

 

 

 

* zawartej umowy najmu – z kim została zawarta i czy nadal obowiązuje (czy 

ewentualnie z jakich przyczyn została rozwiązana); 

* powstałych zaległości (w jakiej są wysokości i w jakim czasie powstały); 

* prowadzonej windykacji,  

* podpisanej ugody w sprawie spłaty zaległości, czy ewentualnie umorzonych 

zaległościach czynszowych; 

         - informację o zaleganiu w opłatach w „PEC”. 

 

 W tym miejscu należy dodać, iż P.          do dnia dzisiejszego nie zawierał ugody 

w sprawie spłaty ww. zaległości – nie zwracał się z prośbą o rozłożenie na raty zaległości 

z tytułu opłat za użytkowanie ww. lokalu. 

 

Ponadto informujemy, iż w związku ze złożoną interpelacją Pan          pismem z 

dnia 01.10.2020r. został wezwany do złożenia podania w powyższej sprawie. 
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