
ZARZĄDZENIE Nr DN-0158 - 52/2017   
Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekar ach Śląskich   

z dnia 26.06.2017r.   
w sprawie  zmiany Zarz ądzenia Nr DN-0158-17/2016 Dyrektora Zakładu Gospoda rki 

Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich Z dnia 23.02.2016r. w sprawie 
wprowadzenia Instrukcji windykacji nale żności pieni ężnych maj ących 
charakter cywilnoprawny w Zakładzie Gospodarki Mies zkaniowej w 
Piekarach Śląskich  

Celem usystematyzowania spraw w zakresie sprawozdawczości z działalności windykacyjnej 

zarządza się, co nast ępuje : 
 

§ 1 
 

W Zarządzenie nr DN-0158-17/2016 Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach 
Śląskich z dnia 23.02.2016 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji windykacji należności pieniężnych 
mających charakter cywilnoprawny w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich, 
zmianie ulega załącznik do Instrukcji windykacji należności, który otrzymuje brzmienie;  
 

Załącznik do Instrukcji windykacji należności 

 
Sprawozdanie z działalności windykacyjnej - Administracja …….. 
za miesiąc ……………………………. 
 
A. Sprawy o eksmisję z lokalu w okresie narastająco 
1. Liczba wezwań z uprzedzeniem o wypowiedzeniu umowy ………………. ………………. 
2. Liczba wniosków o wypowiedzenie umowy ………………. ………………. 
3. Liczba wypowiedzianych umów lok. użytkowe, dzierżawa ………………. ………………. 
4. Liczba wezwań do zdania lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego ………………. ………………. 

 
 
Sprawozdanie z działalności windykacyjnej – Dział Windykacji Należności 
za miesiąc ……………………………. 
 
A. Sprawy o zapłatę należności w okresie narastająco 

1. Liczba wystawionych upomnień ……………… ……………. 

2. Wartość wystawionych upomnień ………………. ………………. 

3. Liczba wystawionych wezwań do zapłaty …………….. ………………. 
4. Wartość wystawionych wezwań do zapłaty ………………. ………………. 
5 Liczba wniosków przekazanych prawnikowi ………………. ………………. 
6. Liczba pozwów złożona w sądzie ………………. ………………. 
7. Wartość pozwów złożonych w sądzie ………………. ………………. 
8. Wartość kosztów sądowych ……………… ……………… 
9. Liczba uzyskanych nakazów / wyroków ………………. ………………. 
10. Wartość uzyskanych nakazów / wyroków ………………. ………………. 
11. Wartość kosztów zastępstwa procesowego ………………. ………………. 
12. Liczba nakazów / wyroków skierowana do egzekucji ………………. ………………. 
13. Wartość nakazów / wyroków skierowanych do egzekucji ………………. ………………. 
14. Wartość kosztów egzekucyjnych ………………. ………………. 
   
B. Sprawy o eksmisję z lokalu w okresie narastająco 
1. Liczba wniosków przekazanych prawnikowi ………………. ………………. 



2. Liczba pozwów złożona w sądzie ………………. ………………. 
3. Wartość kosztów sądowych ………………. ………………. 
4. Liczba uzyskanych wyroków eksmisyjnych ………………. ………………. 
 a/ z prawem do lokalu socjalnego ………………. ………………. 
 b/ bez prawa do lokalu socjalnego ………………. ………………. 
5. Wartość kosztów zastępstwa procesowego ………………. ………………. 
6. Liczba wyroków skierowanych do egzekucji ………………. ………………. 
7. Wartość kosztów egzekucyjnych ………………. ………………. 
8. Liczba wykonanych wyroków ………………. ………………. 
 a/ z prawem do lokalu socjalnego ………………. ………………. 
 b/ bez prawa do lokalu socjalnego ………………. ………………. 
    
C. Sprawy o udzielenie ulg w okresie narastająco 
1. Liczba złożonych wniosków o udzielenie ulgi ………………. ………………. 
 - raty ………………. ………………. 
 - odroczenie terminu zapłaty ………………. ………………. 
 - umorzenie   
2. Liczba udzielonych ulg ………………. ………………. 
 - raty ………………. ………………. 
 - odroczenie terminu zapłaty ……………… ………………. 
 - umorzenie ……………… ……………… 
3. Wartość udzielonych ulg ………………. ………………. 
 - raty  ………………. ………………. 
 - odroczenie terminu zapłaty ………………. ………………. 
 - umorzenie ………………. ………………. 

 
 
Sprawozdania z działalności windykacyjnej –Dział Księgowości 
za okres ……………………………. 
 
Koszty działalności windykacyjnej w okresie  narastająco 
1. Koszty opłat sądowych, o zapłatę ………………. ………………. 
2. Koszty opłat sądowych, o eksmisję ………………. ………………. 
3. Koszty zastępstwa procesowego, o zapłatę ………………. ………………. 
4. Koszty zastępstwa procesowego, o eksmisję ………………. ………………. 
5. Koszty komornicze, o zapłatę ………………. ………………. 
6. Koszty komornicze, o eksmisję ………………. ………………. 
7. Koszty pomieszczeń tymczasowych ………………. ………………. 
   
 

 
§ 2  

 
Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierzam Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomiczno-
Administracyjnych  
 

§ 3  
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Dyrektor 
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

w Piekarach Śląskich 
 

(-) mgr Wioletta Bielawska 
 


