
UCHWAŁA NR LVII/1185/18

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności przysługującej Komunalnemu Zakładowi 
Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od W K z tytułu użytkowania uprzednio 

zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w K przy ul. D

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., 
poz. 994 z późn. zm.) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017r., poz. 2077)  i § 3 ust. 1 pkt 1, § 4 oraz § 5 ust. 1 uchwały nr XLV/864/17 Rady Miasta 
Katowice z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie ustalenia 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 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2017r., 
poz. 4451)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Wyrazić zgodę na umorzenie przez Prezydenta Miasta Katowice części wierzytelności przysługującej 
Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach od W K z tytułu 
użytkowania uprzednio zajmowanego lokalu mieszkalnego położonego w K przy ul. D
 w łącznej kwocie 4.134,60zł, w tym:

- należność główna: 3.709,35zł (za okres od 01.09.2016r. do 30.11.2016r. i od 01.02.2017r. do 
14.07.2017r.),

- odsetki: 425,25zł (należne na dzień 28.06.2018r.).

Łączna kwota zaległości za ww. lokal wynosi 106.705,75zł, (w tym: należność główna 47.467,17zł za 
okres od 01.07.1999r. do 14.07.2017r., odsetki 44.628,24zł należne na dzień 28.06.2018r., koszty uboczne 
14.610,34zł)

W K odpowiada również za zaległość powstałą w wyniku używania lokalu socjalnego 
położonego w K przy ul. S , która wynosi 510,94zł, (w tym: należność główna 
485,73zł za okres od 10.07.2017r. do 30.04.2018r., odsetki 25,21zł należne na dzień 28.06.2018r.).

Całkowita wierzytelność przysługująca KZGM w Katowicach od ww. dłużnika wynosi 107.216,69zł (w 
tym: należność główna 47.952,90zł, odsetki 44.653,45zł, koszty uboczne 14.610,34zł).

§2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna

Id: BACE9C2D-E0E6-4EDD-A867-C3BE1A362FF3. Podpisany Strona 1



 
Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym

 
Podpis: Signature-1220448111

Imię: Krystyna Maria
Nazwisko: Siejna
Instytucja: 
Województwo: 
Miejscowość: 
Data podpisu:  28 czerwca 2018 r.
Zakres podpisu: Cały dokument

Id: BACE9C2D-E0E6-4EDD-A867-C3BE1A362FF3. Podpisany Strona 2




