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Porównanie przypisu za lokale mieszkalne i u żytkowe do uzyskanych dochodów przez KZGM 
w latach 2014 i 2015 

Wyszczególnienie 2014 2015 Różnica (2015-2014) 

Przypis za lokale mieszkalne 
118 626 194,86 113 382 200,90 -5243993,96 

i użytkowe 

Dochody KZGM 114 472 900,53 112 476 383,52 -1996517,01 
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Zestawienie zadłużenia na przestrzeni  lat 2012 - 2015 w podziale na lokale mieszkalne i u żytkowe 

lokale mieszkalne lokale u żytkowe Ogó łem zadłużenie 

Wyszczególnienie zad łuzenie bez odsetek zad ł użenie z odsetkami zad łuzenie bez odsetek zad ł użenie z odsetkami zadłużenie bez odsetek zadłużenie z odsetkami 

2013 rok 10649449959 brak danych 1260733063 brak danych 119 101 830,22 199 784 231,15 

2014 rok 113 099 073,46 194 873 295,53 12921 758.13 23 810 232,06 126 020 831,59 218 683 527,59 

.
2015 rok  119161 727,10 207 564 045,35 12 666 951,16 23 926 072,01 131 828 678,26 231490117,36 

Przyrost zadłużenia w latach 2013 - 2015 w podziale na lokale mieszkalne 
i użytkowe (bez odsetek) 

Wyszczególnienie 2013 rok 2014 rok 2015 rok 

Lokale mieszkalne 7116088.73 6604 573,87 6062 653,64 

Lokale użytkowe i gara że 229 608,08 314 427,50 -254806,97 

Razem 7345 696,81 6919 001,37 5807 846,67 
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Informacja o zadłużeniu lokali mieszkalnych powyżej 100 tys zł  

stan na 30.06.2015r. stan na 31.12.2015r. 
Wysokość  zad łużenia z Wysokość  zadłużenia z 

Ilość  lokali odsetkami Ilość  lokali odsetkami 
Lokale mieszkalne o 
zad łużeniu powyżej 

100 tys. zł  nadal 
użytkowane przez 

dłużników 127 15511 286,06 151 18603 190,41 

stan na 30.06.2015r. stan na 31.12.2015r. 
Wysokość  zadłużenia z Wysokość  zad łużenia z 

Ilość  lokali odsetkami Ilość  lokali odsetkami 
Lokale mieszkalne o 
zad łużeniu powyżej 

100 tys. zł  - 
odzyskane od 

dłużników 237 34 292 735,64 247 35 930 613,24 
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Ilościowe zestawienie umów ratalnych wg stanu 
na dzień  31.122015r. 

Rejon EB Ilość  umów ratalnych 

EB-] 241 

EB-2 187 

EB-3 261 

EB-4 135 

EB-5 132 

EB-6 144 

Razem 1 100 
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Zestawienie wpływów z tytułu prowadzonej dzia łalności 
windykacyjnej na przestrzeni 2015 roku 

Wpływy od komornika (w sk ład 
wyegzekwowanych nale żności 
wchodzą : koszty procesu (sądowe i 
zastępstwo procesowe), koszty 
komornicze, należności główne, 
odsetki) 3 788 447,31 

Wartość  odpracowanego 
zad łużenia w oparciu o zawarte 
umowy o odpracowanie d ługu* 25 08032 

Odzyskane dochody z tytu łu zwrotu 
części lub ca łości uiszczonej opłaty 
sądowej I komorniczej 330 728,85 

Wpływy z tytu łu wpłat d łużników 3 978 094,35 

Wpływy z tytu łu wp łat dłużników na 
podstawie zawartych umów 
ratalnych (w kwocie tej zawarte są  
również  wpłaty dotyczące kosztów 
procesu, kosztów komorniczych i 
kosztów zastępstwa procesowego 
oraz odsetki) 2 739 520,40 

* w 2015 roku zawarto 27 umów o odpracowanie d ługu 

Wydatki poniesione na 
prowadzenie działalności 
windykacyjnej - 	 4610 (koszty 
postępowania sądowego i 
egzekucyjnego) z wy łączeniem 
kosztów zastępstwa procesowego 
kancelarii prawnej 1 496 035,88 

Odzyskane koszty procesu i koszty 
komornicze (w tym: wpłacone 
przez d łużników na podstawie 
zawartych umów ratalnych)* 1 034 885,79 

*wartość  odzyskanych kosztów zawiera si ę  również  w kwocie 
całkowitych wpływów od komornika oraz wp ływów od d łużników 
spłacających zad łużenie w ratach 
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Informacja dotycz ąca kształtowania si ę  kosztów windykacji w KZGM oraz wp ływów z windykacji na 
przestrzeni 2015 roku 

wyszczegolnienie 
wyegzekwowane Czynności procedury windykacyjnej realizowane 

Lp. należności / koszty przez pracowników KZGM 

- 1 2 3 

wyegzekwowane przez komornika nale żności* 3 788 447,31 

2 
przychody z tytu łu zwrotu kosztów s ądowych przez sąd i 

330 728,85 
komornika 

3 przychody z tytu łu odpracowanych d ługów 25 080,32 

wpływy z tytułu wpłat d łużników 3 978 094,35 

wpływy z tytu łu wpłat d łużników na podstawie zawartych 
umów ratalnych (w kwocie tej zawarte s ą  również  wp łaty 2739520,40  

dotyczące kosztów procesu, kosztów komorniczych i 
- kosztów zastępstwa procesowego oraz odsetki)  

4 Razem przychody z tytu łu windykacji (1+2+3) 10 861 871,23 

- sprawdzenie i weryfikacja projektów umów ratalnych oraz 
oświadczeń  wierzyciela o umorzeniu nale żności 

koszty generowane 	 Radców Prawnych 
953 113,41 przygotowywanie pozwów, wniosków o wszcz ęcie 

eqzekucji 

zastępstwo w postępowaniu sądowym 

korespondencja związana z rozkładaniem należności na 
raty oraz ich umarzaniem 

sprawdzanie i weryfikacja projektów umów ratalnych oraz 
oświadcze ń  wierzyciela o umorzeniu nale żności 

sprawdzenie spraw przekazanych przez EB na drog ę  

6 
koszty generowane przez Dzia ł  Czynszowo 

650518,50 
postępowania sądowego 

wpisywanie d łużników na listę  Krajowego Rejestru D ługów Windykacyjny (FC) (11 osób) „ 
oraz bieżąca kontrola i aktualizacja umieszczonych tam 

informacji 

czynności księgowe związane z rejestracją  prawomocnych 
nakazów zapłaty, wniosków o wszcz ęcie 

egzekucji, postanowie ń  komorników o bezskuteczno ści 
egzekucji; księgowanie umów ratalnych i umorzeń  

wysyłanie wezwa ń  do zap łaty, upomnie ń , 
wypowiedzeń  umów najmu, wezwa ń  przedsądowych 

korespondencja zwi ązana z rozkładaniem 
należności na raty oraz ich umarzaniem 

 przygotowywanie projektów umów ratalnych i koszty generowane przez pracowników EB 1-6 
1 287323,04  

zajmujących się  windykacją  (26 osób) oświadczeń  wierzyciela o umorzeniu należności 

przygotowywanie spraw windykacyjnych w celu 
skierowania ich na drog ę  postępowania sądowego 

przygotowywanie listy d łużników kwalifikujących się  
do umieszczenia ich w Krajowym Rejestrze D ługów 

8 koszty sądowe i komornicze (§ 4610) 1 781 791,67 

koszty zwi ązane z zewnę trzn ą  obs ługą  prawną  
51 660,00 

( §  4300)  

10 
koszty związane z realizacją  umowy dotyczącej 

3688,07 
- wspolpracy z Krajowym Rejestrem Długów  

koszty zwi ązane z opłatami dotyczącymi e-sądu 
513,33 

- (e-card) (4300)  

12 Razem koszty windykacji (4+5+6+7+8+9+10) 4728608,02 

Wynik na windykacji (3-11) 6 133 263,21 

* w skład wyegzekwowanych przez komornika nale żności wchodzą : koszty procesu (sądowe i zas ępNę  p8e), koszty komornicze 
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SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEŃ  NALEŻNOŚCI ORAZ UDZIELONYCH ULG 

ZA 2015 ROK 

- Kwota umorzenia, odroczenia, Termin 

Nazwa dłużnika 
Liczba Kwota należności 

rozłożenia na raty odroczenia, Okoljczfloi Tytuł  powstałej Organ umarzaj ący 
Lp. Wyszczególnienie Symbol d łużnika 

d łużników ogółem 
w tym Liczba rat rozłożenia 

ulgi należności lub udzielający ulg 
ogółem należność  g łówna 

odsetki i należności na raty 
uboczne  (ostatnia  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
czynsz, 

A 99 1 062 349,08 1 062 349,08 612 566,53 449 782,55 odszkodowanie, 
opłaty niezalezne wg załącznika 

1. Umorzenie B 4 105 168,87 105 168,87 43 910,81 61 258,06  
C 

Razem 103 1 167 51 7,95 1 167 51 7,95 656 477,34 511 040,61  wg załącznika 

bez roz łożenia 93 423,83 93423,83 60 16154 33 262,29 
na raty A  __________________  wg załącznika 

z rozłożeniem 4 137 384,20 137 384,20 47 749,18 89 635,02 
na raty A wg załącznika 

2. Odroczenie bez roz łozenia 0,00 0,00 0,00 
________  

0,00 
na raty B 

C  0,00 0,00 0,00 0,00  
Razem 9 230 808,03 230 808,03 107 910.72 122 897,31  wg załącznika 

A 506 9282742,8 928274 80 5 223 992,66 4058750,14  wg załącznika 

B 3 26 257,69 26257,69 22 893,33 3 364,36 _______  
 na raty W3R.z1.z.nie na raty 

0,00 0,00 0,00 0,00 _______  
Razem 509 9 309 000,49 9 309 000,49 5 246 885,991 4 062 114,50 _____  wg załącznika 

08.01.2016r. 	
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Sporządziła 	 dzień, miesiąc, rok 	 „ G łói44.ięgowy 

ó
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wstawić  odpowiednio 
A - osoba fizyczna 
B - osoba prawna 
C - jednostka organizacyjna nieposiadaj ąca osobowości prawnej 

2 wymienić  odpowiednio pkt z art. 56 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r 

„ wypetnia się  w sytuacji, kiedy nie nast ępuje odroczenie. O którym mowa pod Lp. 2 

URZĄD MIASTA KATOWICE 
Biuro Obs ługi Mieszka ńców (7) 

dn. 2016r11- 12 
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