
'ARZ4DZENTE 
NR /,0 /202r

Prezesa Zarz1du

Zarz4du Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o.

z dnia lh V,hf o2l r.

w sprawie ustalenia zasad rozpatrywania wniosk6w o odroczenie platnoSci, roz\oiLeniena
raty oraz obniZenie czynszu z tytnlu najmu lokalu w zarz1dzanych zasobach oraz
stanowi4cych wlasnoSE Zarzqda Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o,

Na podstawie $ 13 ust. 1 Regulaminu Oryanizacyjnego Zarzqdu Budynk6w Mieszkalnych
w Suwalkach TBS sp. z o.o. ustalonego pruezPrezesa Zarzqduzarzqdzeniem ff 9512017 zdnia
14 wrzeSnia 2017 r. zp6in. zm, zarzydza sig, co nastgpuje:

$1
Szczeg6lowe zasady rozpatrywania wniosk6w o odroczenie ptratnoSci,rozNoaenie na ruty oraz
obniZenie c4tnszuztytulunajmu lokalu w zarzqdzanych zasobachoraz stanowi4cych wtasnoS6
Zaruqdu Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o. okresla zalqcznik do
zarzydzenia.

$2
Wykonanie zarzEdzenia powierua sig kierownikowi DziaNu Eksploatacji oraz Gt6wnemu
Ksiggowemu.

$3
Nadz6r nad r e alizacj q zar zqdzeni a p elni Dyrekto r ds. Eksp 1o atacj i.

$4
Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.



].

Zalqcznk do zarz4dzenianr 12021

Prezesa Zarz1dtt - Zarz4dl Budynk6w
Mies TBS sp. z o.o.

z dni

Zasady rozpatrywania wniosk6w o odroczenie platno{ci,rozNohenie na raty oraz obnizenia
c4lnszuztytrilunajmu lokalu w zarzqdzanych zasobachoraz stanowi4cych wlasnoSd

Zarzqdu Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o.

Rozdzial l
Warunki obni2ania czynszu lokali wchodz4cych w sklad gminnego zasobu
mieszkaniowego oraz umarzanie, odraczanie terminu splaty i rozkladanie na rafy
nale2noSci pienigZnych majacych charakter cywilnoprawny prrypadaj4cych
Miastu Suwalki

$1
Na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego wchodz4cego w sklad mieszkaniowego zasobu
Gminy, z v,rylqczeniem najemcy lokalu przezfiaczonego do zawierania umowy najmu
socjalnego lokalu lub podnajemcy lokalu mieszkalnego wynajmowanego przez Gming
Miejsk4 Suwalki od innych wlaScicieli, stawka azynszu moze by(, obniLona zgodnie
zzasadami okreSlonymi w uchwale nr XXVII135712020 zdnia23 grudnia2020 r.w sprawie
przyigcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
Miasta Suwalki nalata212l -2025.
Przewiduje sig mo2liwoS6 obniZki stawki czynszu w przypadku osi4gania niskich
dochod6w przez gospodarstwo domowe najemcy.
Na wniosek najemcy lokalu mieszkalnego wchodz4cego w sklad mieszkaniowego zasobu
Gminy, zv,rylqczeniem najmu socjalnego lokalu lub podnajemcy lokalu mieszkalnego
wynajmowanego przez Gming od innych wlaScicieli stawka czynszn moae by6 obniaona,
w przypadku gdy najemca spelnia lqcznie nastgpuj4ce warunki:
1) posiada tytul prawny do lokalu,
2) nie ma zalegloSci w oplatach zauzywanie lokalu lub posiada zgodg na sptatg zaleglofici

w ratach i wywi4zuje siE z przyjgtychzobowiqzan,
3) zajmuje lokal o powierzchni uzytkowej nie przekraczajqcej 80 m2.

Obni2enie czynsztr nastEpuj e :

l) w przypadku gospodarstwa j ednoosobowego :

a) o 40 o/o iezeli Sredni miesigczny doch6d najemcy nie przekracza 175 %o najniaszej
emerytury obowi4zuj 4cej w dniu zlolenia wnio sku,

b) o 20 o/o jezeli Sredni miesigczny doch6d najemcy przekracza 175 % i nie przel<racza
20 0 % najnizszej emerytury obowi4zuj 4cej w dniu zlohenia wnio sku,

c) o 10 %o jezeli Sredni miesigczny doch6d najemcy przel<racza 200 % i nre przehacza
25 0 % najnr2szej emerytury obowiqzuj 4cej w dniu zloAenia wnio sku,

2.

a
J.

A



5.

6.

7.

8.

1.

2) w przypadku gospodarstwa wieloosobowego :

a) o 40 % jezeli Sredni miesigczny doch6d w przeliczeniu na czlortka gospodarstwa
domowego nie przekraczal25 Yonajnilszej emerytury obowi4zuj4cej w dniu zlohenia
wniosku,

b) o 20 % jezeli dredni miesigczny doch6d w przeliczeniu na czlonka gospodarstwa

domowego przefuacza 125 % i nie przel<racza 150 % najniLszej emerytury
obowi4zuj 4cej w dniu zLoLenia wnio sku,

c) o 10 % jezeli Sredni miesigczny doch6d wprzeliczeniu na czNonka gospodarstwa

domowego przekracza 150% inie przel<racza 175% najniaszej emerytury
obowi4zuj 4cej w dniu zloAenia wniosku.

Doch6d bgd4cy podstaw4 do ustalenia uprawniefr do obniZaniaczynszuwyliczasig wedlug
zasadprzyjgtychwustawie zdnia2l czerwca2001 r. o dodatkachmieszkaniowych.
ObniZenie czynszu nastgpuje od miesi4ca nastgpnego po miesi4cu zNoaenia wniosku
i obejmuje okres 12 miesigcy.

Kwotg obnizki czynszx pomniejsza sig o warloSd przyznanego najemcy dodatku
mieszkaniowego.

Rozstrzygnigcie wniosku o obnizenie czynszu mohe nast4pi6 dopiero po rozstrzygnigciu
sprawy o przyznanie najemcy dodatku mieszkaniowego.

$2
NaleZnoSci pienigZne majqce charakter cywilnoprawny, przypadaj4ce Miastu Suwalki
mog4 bydumarzane w catro6ci albo w czg{;ci lub terminy ich splaty mogQ zosta6 odroczone
lub platnoS6 tych naleZno5ci mohe zostaf rozNohonanaraty w prrypadkach uzasadnionych
wtznym interesem dluznika lub interesem publicznym.
Szczeg6lowe zasady, spos6b i tryb udzielania ulg, o kt6rych mowa w ust. 1 okreSla uchwala
nr XXVII/36712020 Rady Miejskiej w Suwalkach z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie

okreSlenia szczeg6lowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania splaty

r rozldadania na raty nale2noSci pieniE2nych maj4cych charakter cywilnoprawny,
przypadajqcych Miastu Suwalki lub jego jednostkom organizacyjnym oraz warunk6w
dopuszczalnoSci pomocy publicznej, w kt6rych ulga stanowilbgdzie pomoc publiczn4.

$3
ObniZanie czynszu z tyttilu najmu lokali uzytkowych stanowi4cych wlasnoSd Gminy Miasto
Suwatki mole nast4pi6 na warunkach i zasadach okreSlonych w odrgbnym zarzqdzeniu
P r ezy denta Miasta S uwalk.

Rozdzial2

Inne formy udzielania pomocy najemcom oraz osobom bezumownie korzystajqcym
z lokalu wchodz4cego w sklad gminnego zasobu mieszkaniowego poprzez odpracowanie
zalegloSci

$4
1. Najemcy oraz osoby bezumownie korzystajqce zlokali wchodz4cych w sklad gminnego

zasobu mieszkaniowego, kt6rzy s4lub mogQ by| zagroheni utrat4 mieszkania w zwiqzku

2.



z powstaniemzalegNoici czynszov\ych s4 uprawnieni do odpracowaniazaleglofici w formie
Swiadczenia rzeczowego m.in. w Zarzqdzie Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS
sp. z o.o.

2. Szczeg6lowe zasady odpracowania zaleglosci w formie Swiadczenia rzeczowego okresla
zarzqdzenie nr 33812020 Prezydenta Miasta Suwalk z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie ulatwienia splaty zadlu2enia zwiqzanego z najmem lokali mieszkalnych

wchodz4cych w sklad mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Suwalki w formie
odpracowania naleZnoSci.

Rozdzial3

Warunki odroczenia platno5ci, rozloi,enia na raty oraz obniitenia czynszu z tytulu najmu
lokalu uZytkowego stanowiqcego wlasnoSd Zarz4du Budynk6w Mieszkalnych
w Suwalkach TBS sp. z o.o.

1.

$s
Odroczenia platnoSci czynszu z tyttslu najmu lokalu uzytkowego (bez oplat za media)
udziela sig na okres od 3 do 6 miesigcy, przry czrym odroczenie platnoSci czynszu dotyczy
naleZnoSci, kt6rych termin zaplaty nie uplynql.
NaleznoSci ztyttilu najmu lokalu uzytkowego (bez opNatzamedia) rczkJada sig na raty na

okres nie dlulszy niL12 miesigcy, przy czymrcztohenienaraty dotyczy naleznoSci, dla
kt6rych termin zaplaty uptyn4t.

Odroczenie ptratnoSci czyrrszu mole byi udzielone najemcy, kt6ry nie posiada zalegholci

z ty1rilu zawartej umowy najmu lokalu uzytkowego na dzieh zNoLenia wniosku w tym
zakresie.

4. Za okres odroczenia platnoSci oraz rozNohenia na raty czynszu za wynajem lokalu
uzytkowego nie pobiera sig odsetek.

5. Odraczanie i rozldadanie na rcty naleZnoSci objgtych zaruqdzeniem odbywa sig na
podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomigdzy Zarzqdem Budynk6w
Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o. a najemc4lokalu uZytkowego.

$6
Najemcy lokali Sp6lki, kt6rzy na skutek sytuacji nadzwyczajnych, niezaleanych od nich
okolicznoSci, a w szczeg6lnoSci wprowadzanych przepisami prawa okresowych ograniczen
w prowadzonej dziaNalnoSci gospodarczej, mog4 na pisemny wniosek ubiegai sig o obnizenie
czy nsnr z tytttfu naj mu lokalu uZytkowego.

$7
1. Obnizenie czynsz;.r najemcy lokalu uZytkowego, moze by6 udzielone, w sytuacji gdy

najemca ograniczyN bezpoSredni4 obslugg klient6w w okresie trwania sytuacji
nadzwyczajnej i w okresie tym odnotowal spadek przychod6w zdzialalnoSci gospodarczej,

zzastrzeheniem ust. 2.

2.

3.



2. Poziom obniZki naleznego czynsztr okresla sig w odrgbnym zarzqdzeniu Prezesa Zaruqdu,

ze szczeg6lnym uwzglEdnieniem moZliwoSci i sytuacji ekonomiczno-finansowej Sp6lki
oraz okresu trwania ustawowych ograniczef w plowadzeniu dzialalnoSci gospodarczej

najemcy, w tym wysokoSci spadku przychod6w.
3. ObniZenie czynszx odbywa sig na podstawie zawartego aneksu do umowy najmu lokalu

uzytkowego.

Rozdzial4

Tryb rozpatrywania zlo2onych wniosk6w o odroczenie platnoSci, rozloLenie na raty oraz
obni2enia czynszu z fytulu najmu lokalu w zarz4dzanych zasobach oraz stanowi4cych
wlasno5d Zarzqdru Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o.

$8
1. W trakcie rozpatrywania wniosk6w dotyczqcych odroczenia platno 6ci, rozLoLenia na ruty

oraz obnihenia czynszu z tyttilu wynajmu lokalu uzytkowego, Sp6lka moze zqdad
informacji od wnioskodawcy o charakterze gospodarczym potwierdzaj4cym zasadnoS6

zNohenia wniosku.
2. ZloAone wnioski, o kt6rych mowa w ust. 1 rozpatrywane s? przezco najmniej trzyosobowy

Zesp6N skladaj4cy siQ z pracownik6w Dziatu Finansowo-Ksiggowego oraz Dzialu
Eksploatacji.

4. Wnioski o odroczenie terminu, rozNohenie naraty oruz obnihenre czynszu s4 rozpatrywane
wyN1cznie indywidualnie z uwzglgdnieniem zasad r6wnego traktowania otaz
niedyskryminacj i przedsi gbiorc6w.

5. Wnioski rozpatruje sig bez zbgdnej zwloki.
6. W trakcie rozpatrywania wniosk6w, Zesp6N powinien wziqc pod uwagg nastgpuj4ce

dokumenty i okolicznoSci:

1) odpis dokumentu o zawieszenit dzialalnoSci gospodarczej,

2) formularz dla pelnej lub uproszczonej ksiggowoSci,
3) raporty kasowe,

4) oSwiadczenia przedsigbiorc6w i inne niezbgdne dokumenty maj4ce wptyw ra
rozpatrzenie wniosku.

7. Z dokonanego rczpatrzenia wniosku, Zespol sporzqdzaprotok6l, kt6ry wraz z ustaleniami
pr zekazuj e Pre ze s owi Z ar zqdu do zatwi erd zenia.

8. Po zatwierdzeniu protokolu, Dzial Eksploatacji kieruje korespondencjg do przedsigbiorcy
Nqcznie z projektem porozumienia w sprawie odroczenia platnoSci Iub rozloaenia na ruty
albo projektem aneksu do umowy najmu w sprawie obniZenia czynsnr.



Zal1czniknr I zal1cznka do

zarz4dzenianr 12021

Prezesa Zarzydn - Zarz1du Budynk6w
Mies h TBS sp. z o.o.

zdni 1 r.

POROZUMIENIE

zawarte w dniu ..,.pomigdzy Gmin4 Miasto Suwalki, zwanq dalej Wierzycielem,
w imieniu kt6rej dziala Zarzqd Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o,

reprezentowanaprzez .... - PrezesaZarzEdu Sp6lki
aPanli ...zam.
PESEL ...zwanymdalej Dlu2nikiem

$r
l. Dluhni

kwotg
k obowiqzany jest zaplaci6 Wierzycielowi wg. stanu na dzieh

.....21 tytulem nalezno6ci

,i ::::il :::: : 
noto'o"'w suwarkachprzv

2. DluZnik uznaje opisany w ust. 1 dlug.

$2
DluZnik zobowiqzuje sig splaci(, caNy opisany w $ 1 ust. 1 dlug w .... .....,..ratach
od dnia ...po . ........2N platnych do .....,..dnia kaldego miesi4ca.
Dluznik zobowiqzuje sig teZ placii w terminie biehqcy czynsz i oplaty niezaleane.

$3
W przypadku nieoplacenia cho6by czgSci raty lub biezqcego czynsnr i oplat niezalehnych
w terminie porozumienie niniejsze przestaje obowi4zywad a cala kwota objgta
porozumientemv'raz z odsetkamizaopoinienie staje sig natychmiast wymagalna.

$4
W czasie realizacji porozumienia wstrzymuje sig naliczanie odsetek za op62nienie od kwot
obj gtych porozumieniem.

$s
Porozumienie niniejsze sporuqdzono w 3 jednobrzmi4cych egzemplaruach, z kt6rych
otrzymuje DluZnik -legz., Wierzyciel-2 egz..

1.

2.

Dluznik: Wierzyciel:



Zalqcznkw 2 zal4cznika do

zarzqdzenianr 12021

Prezesa Zarzqdu - Zarz4du Budynk6w
Mies alkach TBS sp. z o.o.

zdni 021r.

POROZUMIENIE,

zawarte w dniu. .... pomigdzy Gminq Miasto Suwalki, zwanq dalej Wierzycielem,
w imieniu kt6rej dziala Zarz4d Budynk6w Mieszkalnych w Suwalkach TBS sp. z o.o.,
reprezentowanaprzez ... - PrezesaZarzqdu Sp6lki
aPanA ....aam. w....
PESEL .. zwanqdalej Dlu2nikiem
orMPan/r ...zam.
PESEL .......bgd4cymPorgcrycielemDluznikanastgpuj4cej tresci.

$1
1. Dluznik obowi4zany jest zaplacii Wierzycielowi wg. stanu na dzieh

kwotg ..zltyttiem naleZnoSci

w Suwalkach przry ul.
zaokres od... ......do

2. DluZnik uznajeopisany w ust. 1 dlug.

$2
1. Dluznik zobowiqzttje sig splacil caLy opisany w $ 1 ust. 1 dlug w.......... miesigcznych

ratachod... ...po. .zNplatnychdo. .dniakuZdegomiesi4ca.
2. Dluznik zobowiqzuje sig tez placi6 w terminie bieaqcy czynsz i oplaty niezalezne.

$3
W prrypadku nieoplacenia cho6by czgsci raty lub biez4cego azyrrsztr i oplat niezaleanych
w terminie porozumienie niniejsze przestaje obowi4zywai, a cala kwota objgta
porozumieniem wraz z odsetkami za opolnienie staje sig natychmiast wymagalna.

$4
W czasie realizacji porozumienia wstrzymuje sig naliczanie odsetek za op6inienie od kwot
obj gtych porozumieniem.

$s
Zabezpieczeniem sptaty dlugu objgtego porozumieniem jest porgczenie udzielone przez



$6
1. Pan/i porEcza splatg dlugu objgtego niniejszym

porozumieniem w caloSci.
2. OdpowiedzialnoS6 Porgczyciela rczpocryrna sig z chwilq niewywi4zania sig ptzez

DluZnika ze spNaty choiby czgsci raty lub bieZ4cego czynszui oplat niezale2nych.

$7
W okesie trwania porozumienia porEczyciel jest obowi4zany informowai na piSmie
Wierzycielaokahdej zmianie adresu swojego zamieszkania lub siedziby. W razie zaniedbania
tego obowi4zku korespondencjg wyslan4 na ostatni adres listem poleconym, za
potwierdzeniem odbioru i nieodebranq, uwrta sig za dorgczonq.

$8
Porozumienie niniejsze sporzqdzono w 4 jednobrzmi4cych egzemplaruach, z ktorych
otrzymuje DtruZnik - | egz., Porgczyciel-I egz. orazWierzyciel-2 egz.

Dluznik: Poreczvciel: Wierzyciel:



Zal4cmk zal4cznkado
zarz4dzen 12021

Prezesa Zar zqdlu - Zarzqdt Budynk6w
Mies ach TBS sp. z o.o.
zdni r.

(miejscowoSC, data)

1. Nazwa przedsigbiorcy ...

3.

4.

5.

NTTP

Adres wynajmowanego lokalu

Miesi4c kt6rego dotyczy wniosek

Zal1czniki dokumentuj qce obniZenie przychod6w podmiotu:

1)

Zaruyd Budynk6w Mieszkalnych
w Suwalkach TBS sp. z o.o.

ul. Wigierska32
16-400 Suwalki

Data wplywu

WNIOSEK O ODROCZENIE PI,ATNOSCI CZYNSZU

wniosek prosimy wypelnid iprzesNac nawyzej zamieszczony adres Sp6lki
lub elektronicznie: sekretariat@zbm. suwalki.pl

2)

3)

Podpis wnioskodawcy

DU

d,iew



Zalqcznk zalqcznkado
zarzqdzen 12021

Pre ze s a Zar zqdu - Zar zqdu Budynk6w
Mieszk ch TBS sp. z o.o,

zdnia. r.

Zarzqd Budynk6w Mieszkalnych
w Suwalkach TBS sp. z o.o.

ul. Wigierska32
16-400 Suwalki

Data wptywu

WNIOSEK O ROZI,OZENIE NA RATY PI,ATNOSCI CZYNSZU

wniosek prosimy wypelnii iprzesla(, r-awzej zamieszczony adres Sp6lki
lub elektronicznie : sekretariat@zbm.suwalki.pl

(miejscowoSC, data)

1. Nazwaprzedsigbiorcy

2, NIP

3. Adres wynajmowanego lokalu

Miesi4c kt6rego dotyczy wniosek

Zalqcznikidokumentujqceobnizenieprzychod6wpodmiotu:

4.

5.

1)

2)

3)

Podpis wnioskodawcy

Ii

wd,iew



Zalqcznknr 5 cznika do

zarz1dzeniant I
Prezesa Zarzqdu - Zarzydu Budynk6w
Mies ach TBS sp. z o.o.

zdni r.

Zarzqd Budynk6w Mieszkalnych

w Suwalkach TBS sp. z o. o.

ul. Wigierskiej 32,16-400 Suwalki

Data wptywu

WNIOSEK O OBNIZENIE WYSOKOSCT CZYNSZU

wniosek prosimy wypelnid i przesla(, nav'ryzej zamieszczony adres Sp6lki

lub elektro nicznie sekretariat@zbm. suwalki.pl

(miejscowoSi, data)

1. Nazwa podmiotu

2, NIP

J. F orm a r o zliczen p o d atko wy ch (pro s z g zaznaczy 6 wl aS ciw4 fo rm g )

Pelna rachunkowoS6, ksi4Zka przychod6w i rozchod6w

Ry czalt, Karta p o datko wa

Adres wynaj mowanego lokalu

Miesi4c kt6rego dotyczy wniosek

Poziom obniZki miesigcznych przychod6w w stosunku do poziomu analogicznego

wroku o........Yo

7. Zal4czniki do kumentuj 4c e obniZeni e przy cho d6w p o dmiotu :

1)

4,

5.

6.

2)

J)

Podpis wnioskodawcy


