
Propozycje dla osób zadłużonych wobec Gminy Głuszyca:  

1. ZAWARCIE POROZUMIENIA  

• Celem zawarcia porozumienia należy zgłosić się do Zakładu Usług Mieszkaniowych   

i Komunalnych sp. z o.o. w Głuszycy, ul. Grunwaldzka 38 i pobrać odpowiedni 

wniosek ( dostępny również  na stronie BIP). 

• Decyzję w sprawie rozłożenia na raty zaległości pieniężnych z tytułu najmu lokalu lub 

bezumownego zajmowania lokalu, podejmuje Burmistrz Głuszycy. 

• Realizując warunki porozumienia w sprawie spłaty należności w ratach można 

uchronić się przed rozwiązaniem umowy najmu, prowadzeniem postępowania 

sądowo-komorniczego oraz narastaniem odsetek. 

• W sytuacji, gdy umowa najmu lokalu jest wypowiedziana, podpisując ugodę można 

starać się o jej przywrócenie. 

2. UBIEGAĆ SIĘ O UMORZENIE NALEŻNOŚCI CZYNSZOWYCH 

• Umorzenie należności czynszowych może nastąpić na wniosek dłużnika zawierający 

m.in. oświadczenie o wysokości dochodów oraz udokumentowaną sytuację materialną 

i bytową wszystkich pełnoletnich domowników wspólnie zamieszkałych                                

i zameldowanych w lokalu oraz złożeniu oświadczenia majątkowego. 

• O umorzeniu zaległości decyduje Burmistrz Głuszycy. 

• Druk wniosku można pobrać na stronie BIP oraz w siedzibie ZUMiK-u. 

3. UBIEGAĆ SIĘ O ODPRACOWANIE ZADŁUŻENIA 

• Osoba znajdująca się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej może ubiegać                       

się o odpracowanie zadłużenia w formie świadczenia rzeczowego. 

• Druk wniosku można pobrać w siedzibie ZUMiK-u lub na stronie BIP. 

• Świadczenie rzeczowe jest formą zapłaty zaległego czynszu lub  odszkodowania                  

za zajmowanie bez tytułu prawnego lokalu wraz z należnościami ubocznymi                     

tj. odsetkami oraz kosztami sądowymi i egzekucyjnymi. 

• Przedmiotem umowy o odpracowanie mogą być wyłącznie prace porządkowe, 

remontowo- budowlane i administracyjne świadczone na rzecz Gminy Głuszyca. 

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 29/O/2015 z dn. 30.01.2015 r. w sprawie: Programu dla 

osób będących w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w celu umożliwienia spłaty 

zadłużenia wobec Gminy Głuszyca. 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 54/O/2015 Burmistrza Głuszycy z dn. 26.02.2015 r. 

Uchwała Nr XLII/291/2017 Rady Miejskiej w Głuszycy z dn. 19.10.2017 r. zmieniająca 

Uchwałę Nr VII/38/2007 w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych 

wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Głuszyca. 

 

Szczegółowe  informacje udzielane są pod nr tel. 74 845 62 33 wew. 18. 

 


