
ZARZĄDZENIE NR 2229/2022 

PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 8 lutego 2022 r.

w sprawie ustanowienia prawa użytkowania na rzecz Polskiego Związku Działkowców ROD „Zacisze” 
na prawie użytkowania wieczystego gruntu położonego w rejonie al. Korfantego w Katowicach (działka

nr 12/1)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4a pkt 1 lit. b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), art. 252 i art. 3531 ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) w zw. z art. 9 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o 
rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2021 r. Poz. 1073)

zarządza się, co następuje:

§1. Ustanawia się prawo użytkowania, na czas nieoznaczony, na rzecz Polskiego Związku Działkowców 
stowarzyszenia ogrodowego w Warszawie Okręg Śląski z siedzibą w Katowicach przy ul. Kormoranów 1 na 
nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym Miasta Katowice względem Skarbu Państwa, oznaczoną 
geodezyjnie jako działka nr 12/1 o pow. 2.230 m2, z k.m. 12, obręb Bogucice - Zawodzie położoną w rejonie al. 
Korfantego w Katowicach, zapisaną w księdze wieczystej nr KA1K/00155808/7 Sądu Rejonowego Katowice - 
Wschód w Katowicach.

§2. 1. Ustanowienie prawa użytkowania, o którym mowa w §1 następuje za odpłatnością roczną równą opłacie 
rocznej jaką Miasto Katowice ponosi z tytułu użytkowania wieczystego, która w 2022 roku wynosi 3.166,60 zł 
brutto.

2. W przypadku zmiany wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego Miasto Katowice 
uprawnione jest do zmiany wysokości odpłatności na rzecz PZD z tytułu użytkowania z jednoczesnym 
pisemnym powiadomieniem PZD bez konieczności zmiany warunków umowy, przy czym zmiana stawki nie 
może być dokonywana częściej niż raz na 3 lata.

§3. Kwotę, o której mowa w §2 ust 1. Polski Związek Działkowców stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie 
Okręg Śląski winien uiszczać każdego roku w terminie do dnia 31 marca począwszy od 2023 roku. Płatność za 
2022 rok zostanie naliczona proporcjonalnie do okresu trwania umowy użytkowania.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieniem.
§5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Koordynatorowi.

§6. Termin wykonania zarządzenia ustala się do dnia zawarcia aktu notarialnego w sprawie ustanowienia 
użytkowania na rzecz PZD nieruchomości opisanej w § 1.

§7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia jego wykonania.
Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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