
ZARZĄDZENIE NR 89/13
WÓJTA GMINY GNOJNO

z dnia 30 września 2013 r.

w sprawie ustalenia zastępczej formy zapłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym 
przypadających Gminie Gnojno oraz jej jednostkom organizacyjnym, z tytułu korzystania z mienia 

komunalnego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W celu ułatwienia podmiotom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej spłaty należności 
cywilnoprawnych przypadających Gminie Gnojno oraz jej jednostkom organizacyjnym z tytułu korzystania 
z mienia komunalnego, przyjmuje się możliwość zapłaty długu w formie świadczenia ekwiwalentnego innego 
rodzaju zwanego dalej świadczeniem, zgodnie z art. 453 Kodeksu Cywilnego. 

§ 2. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 jest formą spłaty w całości lub w części długu o charakterze 
cywilnoprawnym. W przypadku spełnienia przez dłużnika świadczenia, które w wyniku rozliczenia 
nie pokrywa całości zadłużenia wobec Gminy Gnojno lub jej jednostek organizacyjnym, stosunek 
zobowiązaniowy ulega obniżeniu o wartość spełnionego świadczenia. 

§ 3. 1. Świadczenie wykonywanie będzie na podstawie umowy pomiędzy dłużnikiem a Gminą Gnojno, 
zawartej zgodnie z art. 453 Kodeksu Cywilnego. 

2. Umowa określa w szczególności: wysokość zadłużenia, rodzaj świadczenia, jego wycenę. 

3. Świadczenie może polegać na świadczeniu osobistym (prace porządkowe, usługowe) lub rzeczowym 
(dostawa rzeczy). 

4. Dopuszcza się wskazanie przez dłużnika osoby solidarnie odpowiadającej za powstałe zaległości, która 
spełni świadczenie.

§ 4. 1. Wartość świadczenia osobistego lub rzeczowego nie może być wyceniona wyżej niż wartość tego 
typu świadczeń na rynku. 

2. Podstawą wyceny świadczenia jest protokół podpisany przez obie strony, tj. wierzyciela i dłużnika. 

§ 5. Podmiot korzystający z mienia komunalnego znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej 
składa do Urzędu Gminy w Gnojnie wniosek zawierający informację o jego sytuacji materialnej i życiowej. 

§ 6. 1. Po uzyskaniu zgody Wierzyciela strony podpisują umowę, o której mowa w § 3. 

2. Wierzyciel zastrzega sobie prawo odmowy co do zaproponowanego przez dłużnika świadczenia.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia sprawuje Sekretarz Gminy. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

WÓJT

inż. Jolanta Stachowicz
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