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ROZŁOŻENIE NA RATY ZALEGŁOŚCI ZWIĄZANYCH Z NAJMEM MIESZKAŃ
KOMUNALNYCH
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej - Referat Mieszkaniowy.
II. PODSTAWA PRAWNA:
Uchwała Nr LXII/905/2010 r. z dnia 29.10.2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu oraz trybu
udzielania ulg z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających miast Siedlce
i jego jednostkom podległym.
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
1.Podanie o rozłożenie na raty zaległości związanych z najmem mieszkania
2.Protokół o stanie majątkowym zobowiązanego(rodziny najemcy). Do spisania protokołu najemca przedstawia
następujące dokumenty: zaświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego brutto lub
netto za ostatnie trzy miesiące poprzedzające datę złożenia podania (oryginał, kserokopia zwykła lub oryginał do
wglądu)*.
3.Oświadczenie z czego się utrzymują gdy brak zaświadczenia o dochodach, zaświadczenie
o niepełnosprawności.
IV. OPŁATY:
Nie podlega opłacie.
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 5 pracuje: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, wtorek, środa, ,czwartek,
piątek w godz.7.45 – 15.45
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Umowa o rozłożeniu na raty należności Miasta Siedlce związanych z wynajmem komunalnych lokali mieszkalnych
lub Informacja pisemna o odmowie rozłożenia na raty.
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Do 30 dni od dnia złożenia podania i podpisania protokołu o stanie majątkowym zobowiązanego.
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie służy odwołanie w trybie administracyjnym.
UWAGI:
Dokumenty potwierdzające osiągany dochód w gospodarstwie domowym to:
- z tytułu pracy zarobkowej, zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków z opieki
społecznej,
- zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku dla bezrobotnych lub braku uprawnień do
zasiłku,
- z tytułu posiadania lub dzierżawy gospodarstwa rolnego.
W przypadku błędnego wypełnienia protokołu lub braku kompletu wymaganych dokumentów, najemca zostanie
pisemnie wezwany do ich uzupełnienia i złożenie w Referacie Mieszkaniowym (brak dokumentów spowoduje
pozostawienie podania bez rozpatrzenia).
Najemca otrzymuje informację ustną , że po umowę o rozłożeniu na raty zaległości podpisaną przez Prezydenta
Miasta lub pisemną informację o odmowie rozłożenia zaległości na raty winien się zgłosić w BOI po 30 dniach od
złożenia podania i podpisania protokołu o stanie majątkowym (najemca przed otrzymaniem umowy podpisuje
wszystkie egzemplarze umowy).

