ZARZĄDZENIE NR 654/2019
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCHA
z dnia 4 września 2019 r.
w sprawie umorzenia Pani * należności przysługujących Gminie Wałbrzych z tytułu czynszu za najem
lokalu mieszkalnego przy ul. * w Wałbrzychu oraz kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) § 5 ust. 1. lit. a oraz § 8 pkt 1 uchwały Nr XLV/552/2017 Rady
Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania,
odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny
przypadających Gminie Wałbrzych lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3,4 i 13
ustawy o finansach publicznych oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych, (Dz. Urz. Woj. Doln.
2017, poz. 3183 ze zmianami), zarządzam co następuje:
§ 1. Umarzam Pani * należności z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego przy ul. * w Wałbrzychu oraz
koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego w łącznej kwocie 47.041,84 zł (słownie: czterdzieści siedem
tysięcy czterdzieści jeden złotych 84/100), na które składają się:
1) należności z tytułu czynszu najmu, w tym: należność główna za okres: od dnia 01.12.1998 r. do dnia
30.06.2008 r. w kwocie 46.901,22 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset jeden złotych 22/100)
oraz odsetki ustawowe za opóźnienie za okres: od dnia 31.12.1998 r. do dnia 13.05.2019 r. w kwocie
29.760,09 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 09/100);
2) należności z tytułu kosztów procesu w kwocie 75,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć złotych 00/100),
wynikające z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, wydanego przez Sąd Rejonowy
w Wałbrzychu Wydział VIII Grodzki w dniu 07.01.2009 r.;
3) należności z tytułu kosztów nadania klauzuli wykonalności w kwocie 6,00 zł (słownie: sześć złotych
00/100) na nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, wydany przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu
Wydział VIII Grodzki w dniu 07.01.2009 r.;
4) należności z tytułu bezskutecznego postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie nakazu
zapłaty, wydanego przez Sąd Rejonowy w Wałbrzychu Wydział VIII Grodzki w dniu 07.01.2009 r.
w kwocie 65,02 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych 02/100).
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji
publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu. *Wyłączenie na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do
informacji publicznej w związku z ochroną danych osobowych
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