UCHWAŁA NR XXVI/529/16
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części wierzytelności Komunalnego Zakładu
Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani S
S
i pana J
K
za
lokal mieszkalny położony przy ul. J
31a/ w Katowicach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.,
poz. 446 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 ustalania zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających miastu Katowice lub jednostkom organizacyjnym
miasta Katowice (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 18 listopada 2015 r., poz. 5823)
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. Wyrazić zgodę na umorzenie przez Prezydenta Miasta Katowice części wierzytelności przysługującej
Komunalnemu Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wobec pani S
S
i pana
J
K
z tytułu używania lokalu mieszkalnego przy ul. J
31a/ w Katowicach w łącznej
wysokości 125 929,20 zł, w tym:
– należność główna

80 467,00 zł (za okres od 01.10.2007 r. do 14.01.2014 r.)

– odsetki za zwłokę

45 462,20 zł (za okres od 01.11.2007 r. do 25.05.2016 r.)

Całkowita zaległość za ww. lokal mieszkalny wynosi 203 997,38 zł (w tym: należność główna
109 643,64 zł za okres od 01.01.2002 r. do 14.01.2014 r., odsetki 84 939,43 zł za okres od 11.01. 2002r. do
25.05.2016 r., należności uboczne 9 414,31 zł).
§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Katowice
Krystyna Siejna
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