
ZARZĄDZENIE NR 138/2019 

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 5 lutego 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi-garażami stanowiącymi 
własność miasta Katowice zarządzanymi przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w

Katowicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.)

zarządza się:

§1. W zarządzeniu nr 1974/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zasad 
gospodarowania lokalami użytkowymi-garażami stanowiącymi własność miasta Katowice zarządzanymi przez 
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach wprowadza się następujące zmiany:

1) §11 otrzymuje brzmienie:

„,§11. Upoważnia się Naczelnika Wydziału Budynków i Dróg do podejmowania decyzji w zakresie zawierania 
umów najmu:

1) w przypadku powiązań rodzinnych z dotychczasowym najemcą, tj.: z współmałżonkiem, rodzicami, 
dziećmi i osobami przysposobionymi, zmian dokonuje się poprzez rozwiązanie dotychczasowych 
umów za porozumieniem stron i zawarcie nowych na warunkach finansowych ustalonych w drodze 
negocjacji nie gorszych niż dotychczasowe pod warunkiem, że oferent nie posiada zobowiązań wobec 
Miasta lub KZGM z tytułu m.in. podatku, najmu, dzierżawy;
2) z użytkownikami garaży, którzy utracili tytuł prawny do ich zajmowania, po ustąpieniu przesłanek 
stanowiących podstawę do rozwiązania umowy. W przypadu rozwiązania umowy, nowa może być 
zawarta po spłacie zadłużenia wobec Miasta lub KZGM z tytułu m.in. podatku, najmu, dzierżawy i 
opłaceniu bieżących należności za lokal. Umowy najmu zawierać na warunkach finansowych 
ustalonych w negocjacjach w oparciu o §6 załącznika nr 2, po uzyskaniu opinii KZGM w 
Katowicach.”;

2) §12 otrzymuje brzmienie:

„,§12. Sprawy związane z regulacją stanu prawnego garaży po zgonie najemcy na rzecz jego spadkobiercy 
prowadzi KZGM.”;

3) po §17 dodaje się §17a w brzmieniu:

„§17a. Upoważnia się resortowego Wiceprezydenta Miasta Katowice do podejmowania decyzji w zakresie 
ustalania indywidualnych warunków najmu w dotychczas zawartych umowach lub dla nowo zawieranych 
umów, w przypadkach uzasadnionych interesem Miasta, aspektem społecznym przy uwzględnieniu racjonalnej 
gospodarki.”;

4) w załączniku nr 1 w §7 pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) do przetargu nie mogą przystąpić osoby/podmioty, które posiadają zaległe zobowiązania wobec 
Miasta lub KZGM z tytułu m.in. podatku, najmu, dzierżawy.”.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Budynków i Dróg oraz Dyrektorowi 
Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach.
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§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Prezydenta Miasta 
Katowice

Pierwszy Wiceprezydent 
Miasta Katowice

Bogumił Sobula
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