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Uchwała nr LXII/1460/06 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 17 lipca  2006r. 

 

działalność Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.  
 
  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm) w związku  
z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) 
 
 
          Rada Miasta Katowice 
          uchwala: 
 
§ 1. Uznać za bezzasadną skargę

22 maja 2006r. dotyczącą zarzutów na działalność Dyrektora Zakładu Zieleni 
Miejskiej w Katowicach. 

  
§ 2. Faktyczne i prawne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera 

uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia skarżącej 

o sposobie załatwienia skargi. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 

 
Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Katowice 
 
 

Marek Chmieliński 
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     Uzasadnienie 
 

łożyła skargę na 
działalność Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach w związku z  niewyrażeniem 
zgody na poddzierżawę zlokalizowanego na obszarze Katowickiego Parku Leśnego w Katowicach 
terenu dzierżawionego przez skarżącą. 

W dniu 15 marca 2006r. do Zakładu Zieleni Miejskiej wpłynął wniosek ww.  o wyrażenie 
zgody na sezonowe wydzierżawienie terenu dla celów handlowych, położonego na ww. obszarze. 

Wyrażając zgodę na powyższy wniosek Zakład Zieleni Miejskiej w dniu 21 kwietnia 2006r. 
zawarł z wnioskodawczynią umowę dzierżawy na część działki nr 5/5 o powierzchni 100m2 z 
przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo gastronomicznej - „ogródka letniego z 
kilkoma stolikami ze sprzedażą napojów chłodzących, w tym piwa na okres od 1maja 2006r. do 30 
września 2006r. 

ępowała o zgodę  na 
poddzierżawę. Ponadto ww. nie przedstawiła żadnego dowodu np. w formie umowy spółki 
cywilnej, iż prowadzi wspólnie działalność gospodarczą z innym przedsiębiorcą, zatem w umowie 
dzierżawy z dnia 21 kwietnia 2006r. osoba ta nie mogła być wpisana jako strona, gdyż brak tu 
podstaw do solidarnej odpowiedzialności za realizację umowy.  

W dniu 24 kwietnia 2006r. do Zakładu Zieleni Miejskiej wpłynęło pismo Wydziału 
Działalności Gospodarczej z zapytaniem czy Pani 
ww. umowy dzierżawy miała prawo zawarcia umowy poddzierżawy.   

Ponieważ  skarżąca podjęła działania bez zgody wydzierżawiającego a tym samym 
niezgodne z art. 698 Kodeksu cywilnego – Zakład Zieleni Miejskiej udzielił odpowiedzi 
wyrażając swoje negatywne stanowisko. 

Oficjalny wniosek o zgodę na poddzierżawę terenu wspólnikowi wpłynął dopiero w dniu 11 
maja 2006r. W tym dniu przekazano zainteresowanej pisemną  informację o braku zgody na 
korzystanie  z dzierżawionej działki osób trzecich. 

 Ponadto nie wyraż
sprawie zwiększenia powierzchni dzierżawionej dział 2 na 400m2 o czym 
zainteresowana została powiadomiona pismem uzasadniającym  taką decyzję tym, że  Katowicki 
Park Leśny  jest terenem przeznaczonym na cele rekreacyjno – wypoczynkowe mieszkańców zaś 
wydzielenie części tego terenu na działalność handlowo – gastronomiczną  ma charakter uboczny i 
nie może być ona uciążliwa dla osób odwiedzających park w celach wypoczynkowych. 

 W dniu 19 maja 2006r.  wpłynęło do Zakładu Zieleni Miejskiej kolejne  pismo 
skarżącej  o wyrażenie zgody na dopisanie osoby trzeciej w umowie jako strony tj. 
współdzierżawcy wraz z wnioskodawczynią. 

W odpowiedzi na powyższe poinformowano ww. iż przepisy prawa nie przewidują takiej 
formy zmiany  umowy. 

W związku z powyższym decyzje Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej  w przedmiocie 
dzierż ły zgodne z prawem i interesem 
Miasta, zaś zarzuty  skarżącej uznaje się za bezzasadne. 

 
 
 

 
Wiceprzewodniczący 

Rady Miasta Katowice 
 
 

Marek Chmieliński 
 


