
UCHWAŁA NR XVII/324/15

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu Gospodarki 
Mieszkaniowej w Katowicach wobec A  Z  za lokal mieszkalny położony przy ul. 

S  9/5 w K

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., 
poz. 1515) w związku z art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i § 2 pkt 1, § 4 oraz § 5 ust. 1 uchwały nr XXXVII/843/13 Rady Miasta 
Katowice z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności 
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym 
miasta Katowice (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 11 czerwca 2013 r., poz. 4258 z późn. 
zm.).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Wyrazić zgodę na umorzenie przez Prezydenta Miasta Katowice części wierzytelności przysługującej 
Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pana A  Z  – 
nieznanego z miejsca pobytu, z tytułu używania lokalu mieszkalnego położonego w K  przy ul. 
S  9/5 w łącznej kwocie 41 571,83 zł, w tym:

- należność główna:  22 482,52 zł za okres od 01.05.2008 r. do 23.06.2009 r.

- odsetki za zwłokę:  19 089,31 zł za okres od 01.06.2008 r. do 29.10.2015 r.

Całkowita zaległość za ww. lokal mieszkalny wynosi 118 983,46 zł (w tym należność główna: 58 524,10 
zł za okres od 01.08.2006 r. do 23.06.2009 r., odsetki za zwłokę: 55 296,81 zł za okres od 11.08.2006 r. do 
29.10.2015 r., koszty uboczne: 5 162,55 zł).

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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