
Załącznik Nr 4 
do Zarządzenia Nr 5196/2014 
Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia30 lipca 2014 r. 
U G O D A 

 
zawarta w dniu ……………….………………………………. w Radomiu, pomiędzy: 
I. Gminą Miasta Radomia  ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, reprezentowaną przez Prezydenta 
Miasta Radomia, w imieniu którego działa Pan ………………………………………………………………………………….., 
zwaną w dalszej części ugody „Gminą”, 
a 
II. Właścicielem ………………………………..  z siedzibą w Radomiu    (osoba prawna lub fizyczna) 
 przy ul. ………………………………..  reprezentowanym przez: 
1. ....................................................................................................... –  
2. ………………………………………………………………………………………………  -  
zwanym w dalszej części ugody „Właścicielem”, 
łącznie zwanych „Stroną” lub „Stronami”. 
 
W związku z roszczeniem Właściciela o wypłatę odszkodowań z tytułu niewskazania przez Gminę 
lokali socjalnych/pomieszczeń tymczasowych lokatorom zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej 
Ugody, 
- Strony zawierają ugodę o treści następującej: 

§ 1 
1. Na podstawie art. 18 ust. 5  ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2014.150 j.t.) w związku z art. 
417 kc, Gmina zapłaci na rzecz Właściciela odszkodowanie w wysokości ………….. zł za okres od dnia 
……………. do dnia …………….  
2.  Gmina wypłaci odszkodowanie, o którym mowa wyżej do dnia ……………..                                                                                                              

§ 2 
1. Właściciel oświadcza, że realizacja przez Gminę zobowiązań określonych w §1 stanowić będzie 
zaspokojenie jej wszelkich roszczeń z tytułu niewskazania przez Gminę lokali socjalnych. 
2. Właściciel zobowiązuje się do zwrotu odszkodowania Gminie w przypadku zapłaty przez dłużnika 
zaległości za wyżej wymieniony okres zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ugody. 
3. Rozliczenie pomiędzy Właścicielem a Gminą obejmować będzie rozliczenie kwartalne i nastąpi         
w terminie 14 dni po zakończeniu każdego kwartału. 

§3 
Ugoda wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§4 
Zmiany ugody wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§5 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą ugodą mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

§6 
Ugodę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. 
 
 
Gmina Miasta Radomia:                                                    Właściciel: 
 
 
 
1 …………………………………………………..       1. ………………………...................................  
       
 
          

   2. ……………………………………………………….. 


