
UCHWAŁA NR XXXIV/758/13
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi handlowców z Targowiska Miejskiego przy ul. Młodzieżowej w Katowicach 
na niewłaściwe działania 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 oraz art. 238 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 handlowców z Targowiska Miejskiego przy ul. Młodzieżowej w Katowicach 
z dnia 29 listopada 2012r. na niewłaściwe działania 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 skarżących o sposobie 
załatwienia skargi. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Jerzy Forajter
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Uzasadnienie
Pismem z dnia 29 listopada 2012r. handlowcy z Targowiska Miejskiego przy ul. Młodzieżowej 

w Katowicach złożyli skargę na niewłaściwe działania Dyrektora Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach. 
Skarżący w szczególności podnieśli kwestię nieprawidłowości związanych z wydzierżawianiem nieruchomości 
położonej w Katowicach przy ulicy Batalionów Chłopskich, działka nr 1092/55. 

W toku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w przedmiotowej sprawie ustalono co następuje: 
Zgodnie z „Zasadami wydzierżawiania nieruchomości przez Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach” 

Zakład wydzierżawia tereny będące w jego dyspozycji na mocy aktualnej umowy użyczenia lub trwałego 
zarządu. Listę terenów do wydzierżawiania Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach przedstawia corocznie 
w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń. Na indywidualny wniosek strony (rozdział II pkt 
5 Zasad wydzierżawiania) Dyrektor tej jednostki organizacyjnej może rozpatrzyć inną lokalizację dzierżawy 
zamieszczając tę informację w BIP. 

Na wniosek Pani A G prowadzącej gospodarstwo rolne wpisane do krajowego systemu ewidencji 
producentów pod nr 057294585 została sporządzona umowa dzierżawy, zaopiniowana pozytywnie przez 
Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice, na część nieruchomości (6 m2) przy ulicy 
Batalionów Chłopskich, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1092/55. 

Powyższy teren Zakład ma we władaniu na podstawie umowy użyczenia nr MK3/98/2003 z dnia 31 
grudnia 2003r. 

W związku z tym, iż dzierżawca prowadził działalność na nieruchomości stanowiącej własność Miasta 
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie działalności tej nie można określić jako nielegalny handel 
uliczny. W tym przypadku była to akceptowana działalność na terenie wydzierżawionym i opłaconym przez 
Dzierżawcę (umowa dzierżawy przestała obowiązywać w dniu 31 grudnia 2012r.). 

Skargę należy zatem uznać jako bezzasadną. 
Jednocześnie zgodnie z art. 238 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 

1071 z późn. zm.), poucza się, iż w przypadku ponownego złożenia skargi w tej samej sprawie bez wskazania 
nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego. 
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