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UCHWAŁA NR XXIX/842/2020  

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 23 kwietnia 2020 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy  

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

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 59 ust. 2 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.1)), 
uchwala się, co następuje:  

 
§ 1. W uchwale nr XIII/295/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 maja 

2019 r. w sprawie zasad restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zajmowania lokali wchodzących 

w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 7500), 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Wniosek o restrukturyzację zadłużenia można złożyć w terminie 24 miesięcy od 
dnia wejścia w życie uchwały.”; 

 

2) w § 6 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:  
„6. W przypadku wystąpienia trudności spowodowanych COVID-19, 

uniemożliwiających dłużnikowi, który podpisał umowę, terminowe płacenie 
należności z tytułu opłat bieżących lub spłaty zadłużenia, niewywiązywanie się 
dłużnika z warunków umowy nie powoduje jej wygaśnięcia i wymagalności całego 

niespłaconego zadłużenia wraz z odsetkami za opóźnienie. W takim przypadku, na 
wniosek dłużnika, złożony w terminie do 2 miesięcy od zakończenia okresu stanu 

zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii strony ustalą nowe terminy płatności 
zarówno zaległych należności z tytułu opłat bieżących jak i z tytułu spłaty zadłużenia. 
W takim przypadku nie ma zastosowania ust. 4."; 

 

 

3) załącznik otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.  
  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stołecznego Warszawy.  
 

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego.  
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 
 

 
Przewodnicząca  

Rady m.st. Warszawy   

 

 

 Ewa Malinowska-Grupińska 
 

 

                                                                 
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 

2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374 i 568.  
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