
UCHWAŁA NR XLIX/1013/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty wierzytelności przysługującej Komunalnemu 
Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od państwa D i A Ż  
z tytułu uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego przy ul. D   w K  oraz 

obecnie zajmowanego przy ul. N Ś   w K

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1875) w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2016 r., poz.1870 z późn. zm.) i § 3 ust. 1 pkt 1, § 4 oraz § 7 ust. 1 i 3 pkt 2a uchwały nr XLV/864/17 Rady 
Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ustalania zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym 
miasta Katowice oraz określenia warunków dopuszczalności pomocy publicznej (Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego z dnia 04 sierpnia 2017 r., poz. 4451).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Wyrazić zgodę na udzielenie ulg przez Prezydenta Miasta Katowice w następującej formie:

1. rozłożyć na 48 miesięcznych rat wierzytelność przysługującą Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej w K od państwa D i A Ż  z tytułu używania lokalu 
mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. D  tj. 47 rat po 400,00 zł każda, a 48 rata 
w wysokości 108 041,60 zł, ustalając termin płatności rat do 10-go dnia każdego miesiąca, począwszy od 
miesiąca grudnia 2017 r.

Ogółem kwota zaległości wynosi 126 841,60 zł w tym:

–       należność główna: 32 573,20 zł (za okres od 01.08.1998 r. do 24.02.2005 r.)

–       odsetki: 94 268,40 zł (należne na dzień 22.11.2017 r.)

2. rozłożyć na 48 miesięcznych rat wierzytelność przysługującą Komunalnemu Zakładowi Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach od państwa D i A Ż  z tytułu używania lokalu 
mieszkalnego położonego w Katowicach przy ul. N Ś   tj. 47 rat po 100,00 zł każda, a 48 rata 
w wysokości 187,18 zł, ustalając termin płatności rat do 10-go dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca 
grudnia 2017 r.

Ogółem kwota zaległości wynosi 4 887,18 zł w tym:

–       należność główna: 4 378,72 zł (za okres od 01.01.2017 r. do 31.07.2017 r.)

–       odsetki: 508,46 zł (należne na dzień 22.11.2017 r.)

Ogólna kwota zaległości państwa D i A Ż  na dzień 22.11.2017 r. wynosi 
131 728,78 zł.

§2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
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§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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