
Zarządzenie nr   5196/2014 
Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia 30 lipca  2014 r. 
 

w sprawie: ustalenia zasad wypłaty odszkodowań przez Gminę Miasta Radomia za niedostarczenie 
lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2014.150 j.t. – dalej u.o.p.l.). 
W celu zapewnienia właściwych warunków realizacji zadań Gminy, ustala się zasady dotyczące 
wypłaty odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego  
zajmującym lokale bez tytułu prawnego i uprawnionym do lokalu socjalnego na podstawie wyroku 
sądu. 

      § 1 
 

Niniejsze Zarządzenie określa zasady realizacji obowiązku Gminy w zakresie wypłaty odszkodowań 
właścicielom lokali, w tym spółdzielniom mieszkaniowym, za niedostarczenie lokalu socjalnego 
zajmującym lokale bez tytułu prawnego, a uprawnionym do otrzymania lokalu socjalnego 
na podstawie wyroku sądowego. Zarządzenie stosuje się również do wypłaty odszkodowań 
za niedostarczenie pomieszczenia tymczasowego. 

 
§ 2 

 
Ustala się zasady wypłaty odszkodowań dla właścicieli (w tym spółdzielni mieszkaniowych) 
zwanych w niniejszym Zarządzeniu „Właścicielem”, na podstawie ugód sądowych i pozasądowych: 
1. maksymalna, dopuszczalna stawka odszkodowania w ramach ugód sądowych  i pozasądowych, 

zostaje ustalona do wysokości nie przekraczającej za 1 m2 3% wartości wskaźnika 
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla 
miasta Radomia, obwieszonego przez Wojewodę Mazowieckiego, obowiązującego na dzień 
zawierania ugody oraz przez okres objęty ugodą; 

2. dopuszcza się możliwość zawierania ugód gwarantujących dostarczenie lokalu socjalnego 
we wskazanym terminie w zamian za całkowite odstąpienie od roszczeń odszkodowawczych 
przez właściciela; 

3. dopuszcza się możliwość zawierania ugód z właścicielami lokali ze stawką wyższą niż określona 
w pkt. 1, w przypadku gdy stawka ta została ustalona w prawomocnym orzeczeniu sądowym lub 
wcześniej zawartej ugodzie sądowej lub też wynika z operatu szacunkowego sporządzonego 
przez rzeczoznawcę majątkowego. 

§ 3 
 

1. Odszkodowania na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych 
lub niewskazania pomieszczeń tymczasowych (po wcześniejszym wezwaniu gminy przez 
komornika o wskazanie pomieszczenia tymczasowego) osobom uprawnionym do jego otrzymania 
na podstawie wyroku sądu, wynikające z art. 18 ust. 5 i art. 25e ustawy z dnia 21 czerwca 2001 
r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, 
ustalane będą na pisemny wniosek Właściciela. 

2. Wniosek o wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych obejmuje: 
a) dane osobowe wnioskodawcy oraz współwłaścicieli danej nieruchomości (PESEL, dane 

adresowe, dane właściwego Urzędu skarbowego, numer rachunku bankowego, na który ma 
być przekazywana kwota odszkodowania, udział przypadający na danego współwłaściciela 
oraz kwota odszkodowania w stosunku do udziału współwłaściciela w danej nieruchomości 
za wnioskowany okres), 

b) prawomocny wyrok sądu orzekającego eksmisję, 
c) poświadczenie prawa własności lokalu wskazanego w wyroku eksmisyjnym – numer księgi 

wieczystej wraz z oświadczeniem,  że stan prawny nieruchomości nie uległ zmianie. 
3. W przypadku, gdy w sprawie występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo uprawniające 
do występowania w imieniu Właściciela. 
4. Dokumenty uzasadniające wysokość żądanego odszkodowania za bezumowne korzystanie          
z lokalu przez osoby uprawnione do otrzymania lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego, 



a w szczególności: 
a) dane dotyczące osób: dane osoby/osób uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego lub 

pomieszczenia tymczasowego (data wyroku i sygn. akt), dane osoby/osób zamieszkałych              
w lokalu; 

b)  dane dotyczące lokalu: adres, położenie, powierzchnie mieszkalna i użytkowa lokalu, stan 
techniczny lokalu, zaopatrzenie w media; 

c) dokumenty świadczące o wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, 
do opłacania którego są zobowiązane osoby uprawnione do otrzymania lokalu socjalnego lub 
pomieszczenia tymczasowego wraz z tabelarycznym zestawieniem naliczeń i wypłat 
dokonywanych przez te osoby w dochodzonym okresie; 

d) dokumenty potwierdzające wysokość opłat dodatkowych wraz z tabelarycznym 
zestawieniem naliczeń i wpłat dokonywanych przez te osoby w dochodzonym okresie; 

e) wypełniony wniosek o wypłatę odszkodowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 
do Zarządzenia; 

f) oświadczenie właściciela o wysokości czynszu jaki płacił lokator przed wyrokiem według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia. 

5. Ramowe warunki ugody zostały określone w załączniku nr 4 do Zarządzenia, którym jest projekt 
ugody, z tym zastrzeżeniem, iż zmianie nie mogą ulec postanowienia § 2. 
 

§ 4 
 

1. Odszkodowania na rzecz spółdzielni mieszkaniowych i osób prawnych z tytułu niedostarczenia 
przez gminę lokali socjalnych lub niewskazania pomieszczeń tymczasowych (po wcześniejszym 
wezwaniu gminy przez komornika o wskazanie pomieszczenia tymczasowego) osobom 
uprawnionym do jego otrzymania na podstawie wyroku sądu, wynikające z art. 18 ust. 5 i art. 25e 
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy  
i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustalane będą na pisemny wniosek Właściciela. 
2. Wniosek o wypłatę odszkodowania obejmuje: 

a) dane osobowe wnioskodawcy (NIP, REGON, dane adresowe, numer rachunku bankowego,        
na który ma być przekazywana kwota odszkodowania); 

b) prawomocny wyrok sądu orzekającego eksmisję; 
c) poświadczenie prawa własności lokalu wskazanego w wyroku eksmisyjnym – numer księgi 

wieczystej wraz z oświadczeniem,  że stan prawny nieruchomości nie uległ zmianie. 
3. W przypadku, gdy w sprawie występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo uprawniające 
do występowania w imieniu Właściciela. 
4. Dokumenty uzasadniające wysokość żądanego odszkodowania za bezumowne korzystanie  
z lokalu przez osoby uprawnione do otrzymania lokalu socjalnego lub wskazania pomieszczenia 
tymczasowego, a w szczególności: 

a) dane dotyczące osób: dane osoby/osób uprawnionych do otrzymania lokalu socjalnego lub 
pomieszczenia tymczasowego (data wyroku i sygn. akt), dane osoby/osób zamieszkałych                 
w lokalu; 

b) dane dotyczące obecnie zajmowanego lokalu: powierzchnia użytkowa lokalu, jego stan 
techniczny oraz zaopatrzenie w media; 

c) dokumenty świadczące o wysokości odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu, do 
opłacania którego są zobowiązane osoby uprawnione do otrzymania lokalu socjalnego lub 
wskazania pomieszczenia tymczasowego wraz z tabelarycznym zestawieniem naliczeń                  
i wypłat dokonywanych przez te osoby w dochodzonym okresie; 

d) dokumenty potwierdzające wysokość opłat dodatkowych wraz z tabelarycznym 
zestawieniem naliczeń i wpłat dokonywanych przez te osoby w dochodzonym okresie; 

e) wypełniony wniosek o wypłatę odszkodowania według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 
do Zarządzenia; 

5. Ramowe warunki ugody zostały określone w załączniku nr 4 do niniejszego Zarządzenia, którym 
jest projekt ugody, z tym zastrzeżeniem, iż zmianie nie mogą ulec postanowienia § 2. 
 

§ 5 
 

1. Wszelkie dokumenty winny zostać złożone w oryginale lub w uwierzytelnionych kopiach. Kopię 
dokumentów może uwierzytelnić pracownik Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu 



Miejskiego w Radomiu, notariusz lub podmiot do tego uprawniony, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
2. Wniosek niekompletny, który nie zostanie uzupełniony w wyznaczonym terminie pozostawiony 
będzie bez rozpoznania. 

§ 6 
 

1. Postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowań na podstawie niniejszego Zarządzenia prowadzi 
Wydział Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Radomiu, który dokonuje 
weryfikacji wniosków złożonych przez właścicieli lokali ubiegających się o wypłatę 
odszkodowania. 

2. W sprawie ustalenia wysokości odszkodowania prowadzone będą negocjacje z Właścicielem. 
Podstawą do zawarcia ugody jest sporządzony protokół z negocjacji. 

3. W ramach postępowania weryfikującego pracownicy Wydziału Zarządzania Nieruchomościami 
Urzędu Miejskiego w Radomiu mogą przeprowadzić oględziny lokalu objętego postępowaniem 
oraz zażądać dodatkowych, a koniecznych do oceny wniosku dokumentów nie wymienionych            
w niniejszym Zarządzeniu. 

4. Oględzin lokalu objętego postępowaniem dokonuje się po uzgodnieniu terminu wizji                            
z właścicielem lub lokatorem. Oględziny mogą być dokonane również bez informowania 
właściciela/lokatora. 

5. Z przeprowadzonych oględzin lokalu sporządzany jest protokół. W uzasadnionych przypadkach 
osoby dokonujące oględzin wykonują dokumentację zdjęciową, stanowiącą załącznik protokołu 
z oględzin lokalu. 

§ 7 
 

1. W przypadku pozytywnej oceny złożonych dokumentów, zostanie przygotowana propozycja 
ugody określająca wysokość proponowanego odszkodowania, które w ocenie Gminy jest bezsporne 
i niebudzące wątpliwości. W przypadku odmowy przez właściciela podpisania ww. ugody, Gmina 
Miasta Radomia wypłaci zaliczkę w wysokości 80 % należności wnioskowanego odszkodowania. 
Pozostała zaś kwota płatna będzie po uzyskaniu nakazu zapłaty lub podpisaniu ugody.  
2. Wypłata odszkodowania na wskazany przez wierzyciela rachunek bankowy następuje terminie 
wskazanym w ugodzie.  
3. Wypłatę odszkodowania realizuje Wydział Księgowości Urzędu Miejskiego w Radomiu 
na podstawie dyspozycji Wydziału Zarządzania Nieruchomościami w ramach zaplanowanych 
środków finansowych na realizację tego zadania.  

 § 8 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Zarządzania Nieruchomościami Urzędu 
Miejskiego w Radomiu. 

§ 9 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

w/z   PREZYDENTA MIASTA 

             (-) Igor Marszałkiewicz 
                   WICEPREZYDENT MIASTA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


