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Uchwała nr XLI/860/05 
Rady Miasta Katowice 

 
       z dnia 30 maja 2005r. 

 
w sprawie rozpatrzenia skarg śnie umorzenia 
zaległości czynszowych. 
 
 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku  
z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz.U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 
 
 

Rada Miasta Katowice 
          uchwala: 
 
§1 Uznać za bezzasadną skargę Dyrektora Komunalnego 

Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach w związku z odmową  
umorzenia zaległości czynszowych. 

 
§2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie 

zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 

§3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia 
skarżącej o sposobie załatwienia skargi. 

 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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Uzasadnienie 
 
 
     

  ła się do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w sprawie umorzenia zaległości czynszowych. Postanowieniem z 
dnia 17 lutego 2004r. SKO przekazało skargę do rozpatrzenia Radzie Miasta 
Katowice jako organowi właściwemu do jej załatwienia. 
  W związku z powstałymi zaległościami z tytułu opłat czynszowych oraz 
prośbą zenie Dyrektor Komunalnego Zakładu 
Gospodarki Mieszkaniowej skorzystał z przysługującej w tej sytuacji możliwości i 
pismem z dnia 02.12.2004r.rozłożył należność na 24 raty płatne od stycznia 2004r. 
do grudnia 2005r.  
  Zainteresowanej wyjaśniono, iż w lokalach wyposażonych w centralne 
ogrzewanie nie stosuje się umarzania zaległości czynszowych ze względu na  to, iż 
należności wynikające ze zużytego ciepła musiałyby każdorazowo być pokrywane 
przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej. 
  Pomimo możliwości ratalnej spł łacała 
jedynie raty w wysokości 53,54zł bez bieżącego czynszu, który wynosił 571, 61zł , 
powodując dalsze zadłużenie.  
   Pismami z dnia 27 października 2004r.,17 listopada 2005r., 21 lipca 
2004r. i 24 sierpnia 2004r. P ała się ponownie z prośbą o 
umorzenie powstałych zaległości czynszowych.  
   Zainteresowana była informowana o braku takiej możliwości a mimo to 
nadal nie regulowała należności powodując zwiększanie zadłużenia, co było 
bezpośrednią przyczyną  wypowiedzenia umowy najmu z dniem 02.11.2004r. 
  Dyrektor Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w 
Katowicach nie wyrażając zgody na umorzenie powstałych zaległości czynszowych 
działał w ramach posiadanych kompetencji, zgodnie z Uchwałą Nr XXX/614/2004 
Rady Miasta Katowice z dnia 27 września 2004r. w sprawie określania zasad i trybu 
umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych miasta Katowice z tytułu 
należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja 
podatkowa, udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności oraz wskazania 
organów do tego uprawnionych ( Dz.Urz. Woj.Śl. z 2004r.,Nr 104, poz. 2911 z późn. 
zm.).   
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