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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozłożenia na raty wierzytelności przysługującej Gminie 
Miasto Mysłowice z tytułu odszkodowania (roszczenie regresowe) za najem lokalu 

mieszkalnego, położonego w Mysłowicach przy ul. Asnyka / 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 

jedn. Dz. U. z 2022r, poz. 559 z późn. zm.), w związku z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021r, poz. 305 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 1, § 

4 pkt 2 i 3 oraz § 8 ust. 1  Uchwały Nr XXXV/529/21 Rady Miasta Mysłowice z dnia 25 lutego 2021r. 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty 

lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 

przypadających Miastu Mysłowice lub jego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym 

i instytucjom kultury, wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg oraz 

warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc 

publiczną (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia  05.03.2021r, poz.1698 z późn. zm.). 

Rada Miasta Mysłowice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyrazić pozytywną opinię w sprawie udzielenia ulgi objętej wnioskiem R. T., B. T. 

(dalej: R.T., B.T.) przez Prezydenta Miasta Mysłowice w formie rozłożenie na 12 rat wierzytelności 

w kwocie 55.665,85 zł, przysługującej Gminie Miasto Mysłowice z tytułu odszkodowania (roszczenie 

regresowe) za najem lokalu mieszkalnego, położonego w Mysłowicach przy ul. Asnyka /, tj. 11 rat 

płatnych po 300,00 zł każda, natomiast 12 rata (wynikowa) płatna w wysokości 52.365,85 zł, ustalając 

termin płatności do 15 dnia każdego miesiąca, począwszy od czerwca 2022r. 

Na kwotę zaległości za w/w lokal w wysokości 55.665,85 zł, składa się: 

- należność główna – 45.472,72 zł; 

- odsetki – 4.890,13 zł; 

- koszty procesu – 5.303,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mysłowice. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Prezydent Miasta Mysłowice 
 
 

Dariusz Wójtowicz 
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