
UMOWA O ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOSCIĄ

zawarta w dniu w Katowicach pomiędzy:

Panią/Pana
Zam.

zwanąlzwanym w dalszym ciągu Zleceniodawcą z jednej strony

a

Zrzeszeniem Właścicieli i Zarządców Domów z siedzibą w Katowicach
placu Wolności 9, 40-078 Katowice
dzińającym przez:

Prezesa Zarządu Pawła Pietreckiego
Sekretarza Zarządu Marka Dziembałę

zwanym w dalszym ciągu Zrzeszeniem.

1

Z|ęceniodawca tj. współwłaściciel nieruchomości połozonej w prZy

ul. _ nr KW powierza Zrzeszeniu z dniem

na izas nieokr eślony zarząd wyżrcj oznacmnej nieruchomości na warunkach określonych w
niniej szej umowie.
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Ztzpszenię uprawnione jest do podejmowania wszelkich czynności wchodzących w zakres

zwykłego zar:ządrl w/w nieruchomością, a w szczególności do
o zawierania i rozwiązywania umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, z tym że

Ztzeszeńe może zawierŃ umowę najmu we własnym imieniu;
. dysponowania wolnymi lokalami i pomieszczeniami, w tym przemaczania ich na wynajem;

o ustalania, iŃasowania i egzekwowania należności związanych z najmem oraz zarządem;

o ustalania, iŃasowania i egzekwowania od lokatorów należności odszkodowawczych
nłięanych z zajmowaniem lokalu bez tytułu prawnego, w tym także powstających po

ustaniu stosunku najmu;
r dysponowania przychodami z nieruchomości dlajej prawidłowego utlzymania;
o przeprowadzania remontów bieżących;
. żastępowania i reprezentowania zleceniodawcy przed władzami adminishacji państwowej

i samorądowej oraz sądami w zakresie związanym z zarządzaniem nieruchornością;

. zawarciaw imieniu zleceniodawcy umów na dostawy energii elekĘcznej, wody i innych

mediów oraz nadzór nad ich realizaclą;
. innych czynności zwiąanych z zatządem złlyĘm.

Czynności przekr aczające zwykĘ zarząd, wymagają zgody Zleceniodawcy.
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koszty czynności wykonywanych na nieruchomości, nawet zleconych czy zamówionych. w ramach

niniejŚzej ,r.o*y 
- 
pr""" Zizeszpnie, wykonywane za pośrednictwem wyspecjalizowanych



podmiotów zewnętrznych, w szczegóIności kosźy okresowych przeglądów nieruchomości
t urządzeń stanowiących jej wyposazenie techniczne, usług utrzymania w na\eżytym porządku
i czystości, usług kominiarskich, usług konserwacji i napraq ubezpieczenia budynkow połozonych
na nieruchomości, koszty korespondencji znajemcami i lokatorami oraz innych usług związanychz
funkcjonowaniem nieruchomości i urządzeń technicznych na niej posadowionych obciążają
Zleeeniodawcę i będą regulowane ptzez Zrzęszenie w ramach przychodów pozyskiwanych na
nieruchomości.
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Z\ecęniodawca upowaznia Zrzeszenie do dochodzenia przedsądowego jak i do wystąpienia na
drogę postępowania sądowego przeciwko Gminie Katowice o wypłatę odszkodowania za szkodę
wyrządzoną przęz Gminę nieprzyznaniem lokali socjalnych lokatorom, ktorzy otrrymali takie
uprawnienie w wyrokach eksmisyjnych uzyskanych przez Zrzeszenię na lokale znajdujące się
w budynkach nieruchomości objętych niniejszą umową.

5
Z\eceniodawca udziela niniejszą umową Zrzeszeniu ogólnego pełnomocnictwa do działania w jego
imieniu i do zastępowaftla Zleceniodawcy przed organami administracji państwowej
i samorządowej , urzędami, instytucjami, sądami oraz innymi podmiotami w zakresie koniecznym
dla realizacji niniejszej umowy, w tym w szczegolności takżę do składania oświadczeńi wnioskow,
wglądu do dokumentów oraz do pobierania odpowiednich odpisóą wypisów i zaświadczeń
zawartych w:

1) księgach wieczystych;
ż) katastrze nieruchomości;
3) ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
4) tabelach taksacyjnych i mapach taksacyjnych;
5) planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunkach zagdspodarowania

przestrzennego gmin oraz decyzjach o warunkach zabudonvy i zagospodarowania
terenu;

6) ewidencji ludności i ewidencji PESEL;
7) świadectwie charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części

budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-uzytko*ą;
8) postępowań, ktorych stroną jest Z\ęceniodawca, a ktore pozostają w zwtązku

z nieruchomością;
9) sprawach występowania przed właściwym Urzędem Miasta;

Niniejsza umowa w razie wystąpienia także takiej potrzeby zawieta pełnomocnictwo materialne
i procesowe do występowania w imieniu Zlęceniodawcy w sprawach o zapłatę Qzynszu)

odszkodowania ztytułu zajmowania lokalu beztytułu prawnego, eksmisji lokatora oraz o wydanie
b ezpr awnie zajmowane go lokalu.
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Strony ustalają, że Zrzęszęnte przy wykonywaniu czynności objętych umową działa za
pośrednictwem pracownikow w zakresie powierzonych im zadań bądź przęz ustanowionych przez
Zrzęszenie pełnomocników. Z\ęceniodawca wyraża zgodę na ustanawianie przęz Zrzęszenie
dal szych pełnomocników.
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Przeprowadzente remontóq których koszt przekracza
uzgo dnie nia ze ZIec eniodawcą.

zł, każdorazowo wymaga
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]_. Za prowadzenie zarządu nieruchomością Ztzeszęniu przysługuje miesięczne wynagrodzenie
w wysokości zł.

2. Zrzeszenie ma prawo pobrać wynagro dzenie, a którym mowa w ust. 1, bezpośrednio z
przychod ow pozyskiwanych na nieruchomości.



3. Kwota wynagro dzenia, o ktorym mowa w 8 pkt 1 moze zostaĆ powiększona o naleznY

podatek vłr oo daty wystąpienia takiego obowiązku podatkowego po stronie Zrzeszenia.

4. Wynagro dzenie, o ktorym mowa w 8 pkt 1 podlegać będzie waloryzacji o rocznY

wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonychPrzez Prezesa GUS za
poprzedni rok z tym, iz pierwsza waloryzacja nastąpi nie wcześniej, niż Po uPłYwie 12-tu

miisięcy obowiązywaniaumowy. Zmianapovłyższa nie stanowi zmianY niniejszej umowY i

nie wymaga sporządzenia aneksu.
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Zrzeszęnię zobowią zanę jest do składania Z\ęceniodawcy sprawozdania finansowego Po

zamknięciu bilansu rocznego . Z\eceniodawca ma prawo dostępu i przeg\ądania dokumentacji

dotycząsej nieruchomości jak i pobierania z niej wszystkich informacji.
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Zrzeszenie zobow iązuje się do corocznego rozlic zęnia ze Zleceniodawcą nadwYzki finansowej Po

sporządzeniu .o.rn.gó bilansu. Na wniosek Zleceniodawcy rozlic zenię może nastąPiĆ w innYch

terminach. .i 11

Strony wskazują formę mailową jako podstawową formę kontaktu, celem dokonania uzgodnień w

zakresie sposobu rea\izacji umowy i poszczególnych czynnoŚci i tak:

- adres email Zleceniodawcy
- adres email zrzęszęnia - D oczta@zwizd.com
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1. Ztzęszenię oświadcza, ze jest Administratorem PanilPana Danych Osobowych (DanYch OsobolvYch PodnajemcY)

w rozumięniu Rozporządzeniaparlamentu Europeiskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia 27 kwietniu)Ot6 r. w sPrawie

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego PrzePłYwu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95l46lWE (ogólne rozporządzenie o ochronię danYch) (dalei ,,RODO").

2. W przypadku pytań i wszelkich kwestii dotyczących przetwarzania danych osobowych ProsimY o kontakt

z Administratorem Danych osobowych na następujące danę kontaktowę: Zrzęszęnie WłaŚcicieli i Zarządcow Domów

w Katowicach, pl. Wolności 9,40-078 Katowice zarejestrowane w KRS 00002l5948, tel. 032 258 69 69, adres mailowY

poczta@zwizd.com (art. l3 ust,1 lit. aRODO).

3. Zrzęszęnię oświadcza, żę PanilPana Dane osobowe będą przetw arzane na podstawie art. 6 ust.l lit. b) i 0 RoDo jedynie

( art. 13 ust.l lit. b RODO ):

a) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy,

b) w cęlu i zakresie niezbędnym do wykonania prawnie uzasadnionych zadańAdministratora DanYch OsobowYch,

4. pod pojęciem realizowania prawnie uzasadnionych zadń Administratora Danych OsobowYch w ramach których moze

dochodzić do przetwa rzaniapana/pani danych osobowych, o których mowa w ust. 3 lit b) naleŻY rozumieĆ realizowanie Po

jej zakończeniu roszczeń z umowy wynikających (art. l3 ust,l lit, d RODO),

5. Zrzęszęnięoświadcza ponadto, żęPrzetwarzanęPanilPana Dane Osobowe:

a) są adekwatnę, stosowne i ograniczone do tęgo, co niezbędne do celów, o ktÓrYch mowa w ust, 3,

b) nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie to wymagane przepisami Prawa lub o ile Pani/Pan nie

wyrazi zgody na ich przekazanie, z zastrzeżeniem lit, c),

c) mogąbyć przekazywanęjako odbiorcy danych osobowych dostawcom mediów iusług nazarządzaną nieruchomoŚĆ,

organom samorządo!\rym i państwowy tn oraz najemcy lokalu w zakresie w iakim jest to konieczne dla zaPewnienia

dostawy mediów i usług na nieruchomości i wykonywania umowy o zarządzanie nieruchomoŚcią (art. l3 ust,l lit, ę

RoDo),

d) nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumięniu RODO,

ę) nie będą podlegały profilowaniu.

6. Zrzęszęniępodaje, ze pani / pana dane osobowe będą przetwarzanę przęz cały okres realizowania celów, o których mowa

w ust. 3 inie dłużej niżprzez l0 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zrzęszęnię zaprzestało

ręalizowania celów, o których mowa w ust. 3 (art. l3 ust.2 lit. a RoDo),



7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich Danych Osobowych oraz ich poprawianią sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana Danych Osobowych narusza przepisy
RODO (art. 13 ust.2 lit. b i d, RODO).

8. Podanie przez Panią l Pana danych osobowych jest wymogiem umownym, jest jednak konieczne dla zawarcia i realizac.ii
niniejszej umowy, a ich niepodanie uniemożliwia zawarcie niniejsze.j umowy iw konsekwencji bycia przez Panią lPana
jej stroną (art. l3 ust.2 lit. e RODO).
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Umowa niniej sza zawarta jest na ezas nieokreślony z tym, że każda strona ma prawo wypowiedziec
umowę na koniec miesiąca z zachowaniem sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
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Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają podpisania aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewazności.

15
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie przepisy
prawa polskiego, a sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających
z umowy właściwy jest sąd dla miejsaapołożenia nieruchomości.
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Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym ęgzemplarzu dla kazdej ze
Stron.

Za Zleceniodawcę za zrzeszenie


