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 Załącznik nr 4 

do „Instrukcji windykacji należności pieniężnych 
 mających charakter cywilnoprawny,  obowiązującej  

                                                      w Zarządzie Nieruchomości Miejskich w Brzegu”   

                                                      wprowadzonej Zarządzeniem nr  ……../2014  
                                                      Dyrektora ZNM z dnia ……………………..  

 
” 

 

     WZÓR 
 
          Porozumienie   nr       

        zawarte  dnia .......................... r. w Brzegu 

pomiędzy:   

Gminą Miasto Brzeg  reprezentowaną przez Zarząd Nieruchomości Miejskich 

w imieniu którego działa:  Dyrektor  Pan Marek Sidor 

zwanym/ą/  dalej „Wierzycielem”  

a  

Panią/Panem ……………. zam. ………….………………., PESEL …………………………… . 

 

Zwanym/ną dalej „Dłużnikiem”. 

           §   1 

 Dłużnik oświadcza, że uznaje wierzytelność z tytułu zadłużenia za zajmowanie lokalu/nieruchomości  

…………………………..położonego/ej w ………………………..przy ul. …………………….. w 

wysokości ogółem: …………… zł, słownie: …………………………… zł …../100- wraz z odsetkami 

ustawowymi skapitalizowanymi ustalonymi na dzień ……………… i zobowiązują się spłacić wg 

postanowień niniejszego porozumienia, zrzekając się jednocześnie zarzutu przedawnienia, co do 

wyżej opisanego zobowiązania.  

            §  2 

Wierzyciel oświadcza, że Zgodnie z Uchwałą  Rady Miejskiej Nr XLIX/321/14 z dnia 31 stycznia 

2014 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie 

należnosci pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Brzeg i jej 

jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których 

ulga stanowić będzie pomoc publiczną wyraził zgodę na rozłożenie na raty  wierzytelności z tytułu 

zadłużenia za ………………………………………………... w wysokości: ………… zł, słownie: 

………………………….zł, co znalazło odzwierciedlenie w Zarządzeniu ……………………….. nr 

………….. z dnia……………………………… . 

                                                                  §  3 

1. Dłużnik zobowiązany jest do spłaty wierzytelności opisanej w paragrafie 2 w …… miesięcznych 

ratach w następujący sposób:  

……… raty miesięczne po ……….,00 zł /słownie: ………………… zł ……./100/  i ostatnia ……… 

rata wyrównująca w  wys. ……… zł /słownie: ………………… zł ……./100/, ustalając ich termin 

płatności do 10-dnia dnia każdego miesiąca  począwszy od ………………………………….. r. 

2. Raty płatne będą w kasie……………… / na konto  nr ……………………. . 

3. Od należności, które rozłożono na raty wierzyciel nie nalicza odsetek za zwłokę od dnia złożenia 

wniosku o przyznanie ulgi, z zastrzeżeniem zapisów paragrafu 4.  

4. Dłużnik zobowiązany jest do regulowania bieżących opłat za korzystanie z lokalu/nieruchomości, o 

której mowa w paragrafie 1 zgodnie z naliczeniami przesyłanymi przez Wierzyciela, w terminie do 

10-tego dnia każdego miesiąca. 

            §  4 

1. W przypadku, gdy dłużnik  : 

a/   zaniecha wpłaty raty lub jej części, 

b/   uchybi  terminowi spłaty którejkolwiek z rat,  

c/   wpłaci  ratę w wysokości niższej niż określone w § 3  porozumienia, 

d/ nie dokona opłat bieżących w całości lub części, 
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 postanowienia niniejszego porozumienia dotyczące rozłożenia na raty przestają obowiązywać,  

a wierzytelność, o których mowa w § 2  staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami 

za zwłokę za pełny okres istnienia wierzytelności. 

2. W sytuacjach wyjątkowych, podyktowanych względami współżycia społecznego wierzyciel 

może wyrazić na wniosek dłużnika zgodę na kontynuację porozumienia na dotychczasowych 

warunkach, w sytuacjach, o których mowa w ust. 1. 

       

                 §  5 

Przez dotrzymanie terminu płatności należy  rozumieć  datę faktycznego wpływu należności na konto 

Wierzyciela. 

            §  6 

Porozumienie sporządzono w ................  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu 

dla wierzyciela i  dłużnika. 

 

 

  Dłużnik  ................................................   Wierzyciel  ....................................... 


