
UCHWAŁA NR XXVII/622/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 3 października 2012 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana D M o umorzenie przysługujących miastu Katowice należności 
z tytułu używania lokalu mieszkalnego przy ul. W 2/13 w Katowicach. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Uznać Radę Miasta Katowice organem niewłaściwym do rozpatrzenia wniosku Pana D M z dnia 28 sierpnia 
2012 r. o umorzenie przysługujących miastu Katowice należności z tytułu używania lokalu mieszkalnego przy ul. 
W 2/13 w Katowicach. 

§ 2. Formalne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera uzasadnienie do niniejszej 
uchwały. 

§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do przekazania wniosku Prezydentowi Miasta 
Katowice celem rozpatrzenia. 

§ 4. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia pana D M o przekazaniu wniosku 
Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski

Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: 2C9AD92C-0FE5-4AD7-A9D4-DDEFB29E5722. Uchwalony



Uzasadnienie

Pismem z dnia 28 sierpnia 2012 r. Pan D M złożył do Rady Miasta Katowice wniosek o umorzenie zaległości 
z tytułu używania lokalu mieszkalnego przy ul.W 2/13 w Katowicach. 

W tym miejscu należy zauważyć, iż stosownie do przepisu art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 
r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), gospodarowanie mieniem 
komunalnym zadaniem Prezydenta Miasta. 

Rada Miasta Katowice uchwałą nr LII/1084/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. ustaliła zasady i tryb udzielania 
ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub 
jednostkom organizacyjnym miasta Katowice. 

Zgodnie z w/w uchwałą do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku kompetentny jest Prezydent Miasta 
Katowice. Mając na uwadze powyższe, Rada Miasta Katowice nie jest organem właściwym do rozpatrzenia 
wniosku w sprawie umorzenia zaległości z tytułu najmu lokalu mieszkalnego. 
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