
ZARZĄDZENIE NR 1485/2021 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 23 lutego 2021 r.

zmieniające Zarządzenie nr 1820/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21 lutego 2018 r. 
w sprawie udzielania niewyłącznej licencji na korzystanie w sposób komercyjny ze znaku słowno- 
graficznego „Katowice dla odmiany” oraz „Katowice for a change” stanowiących chroniony znak

towarowy.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 163 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności 
przemysłowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 286)

zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 1820/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie 
udzielania niewyłącznej licencji na korzystanie w sposób komercyjny ze znaku słowno-graficznego „Katowice 
dla odmiany” oraz „Katowice for a change” stanowiących chroniony znak towarowy, wprowadza się 
następujące zmiany:

1) §2 otrzymuje brzmienie:

„Umowa zawierana jest na czas określony, tj. na okres trwania przedsięwzięcia realizowanego przez 
Licencjobiorcę.”;

2) §3 otrzymuje brzmienie:

„Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie wniosku przez zainteresowany podmiot i jego pozytywne 
rozpatrzenie.

Wniosek rozpatrywany jest przez Naczelnika Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice, 
w terminie 30 dni od dnia jego wpływu do Urzędu, indywidualnie w odniesieniu do każdego 
z wnioskodawców i projektów z osobna.”;

3) §6 otrzymuje brzmienie:

„Informacja o odmowie udzielenia licencji niewyłącznej lub o rozwiązaniu umowy, przekazywana jest 
pisemnie, przez Naczelnika Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice.”;

4) §8 otrzymuje brzmienie:

„Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji.”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Promocji.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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