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  Nr działki 
Położenie 

nieruchomości 

Właściciel 

Użytkownik wieczysty 

Władający 

Pełnomocnik 

Zgodnie z wypisem 

z rejestru gruntów 
 

Podstawa uzyskania prawa 

dysponowania 

nieruchomością na cele 

budowlane 

 

 

Dodatkowe warunki  

do spełnienia  

przez Wykonawcę inwestycji 

1 

730/86 
k.m. 1 

obręb 0008 

Mysłowice 
Las 

rejon ul. 

Transportowców 

Skarb Państwa - własność 

Państwowe Gospodarstwo 

Leśne Lasy Państwowe  

 

Nadleśnictwo Katowice 

ul. Kijowska 37b, 

40-754 Katowice 

Umowa nr G 051/19  

z dn. 23.09.2019 r.  

(NR KIWK 63/2019) 

 

1) wejście w teren może nastąpić po protokolarnym przekazaniu terenu 

spisanym z Leśniczym Leśnictwa Janów,  

2) prace wykonywane mogą być pod nadzorem Leśniczego, 

3) po zakończeniu prac nastąpi protokolarny odbiór terenu spisany 

z Leśniczym, 

4) prace nie mogą spowodować wycinki drzew i krzewów oraz naruszania 

systemów korzeniowych, 

5) za uszkodzenie drzewostanu wykonawca zostanie obciążony karą za 

spowodowane szkody, 

6) ewentualne prace w obrębie drzewostanu możliwe tylko w ścisłej 

koordynacji z Leśniczym Leśnictwa Janów, 

7) w trakcie prowadzenia prac należy zapewnić przejezdność dróg leśnych, 

8) w przypadku stwierdzenia, że wykonawca wszedł na grunty leśne nie 

objęte umową zastosowany zostanie art. 28 Ustawy z dn. 03.02.1995 r.    

o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U z 2017 r. poz. 1161 z późn), 

9) w przypadku naruszenia kamieni granicznych wykonawca zobowiązany 

jest do geodezyjnego odtworzenia granicy nieruchomości na danym 

odcinku. 

2 

2233/86 

2235/86 
powstałe w 

wyniku 

podziału dz. 

2097/86 
k.m. 1 

obręb 0008 
Mysłowice 

Las 

rejon ul. 

Transportowców 

Umowa nr G 052/19  

z dn. 23.09.2019 r.  

(NR KIWK 76/2019) 

3 

729/86 
k.m. 1 

obręb 0008 
Mysłowice 

Las 

rejon ul. 

Transportowców 

Skarb Państwa - własność 

Katowicki Holding Węglowy 
S.A. - użytkowanie wieczyste 

ul. Damrota 16-18, 

40-022 Katowice 
 

SRK S.A. 

ul. Strzelców Bytomskich 
207 

41-914 Bytom   

Zgoda nr 463/KWKWI/2019  

z dnia 11.12.2019 r.  

(NR KIWK 99/2019)  

1) prace należy wykonać w czasie 30 dni w terminie nie później niż do 

31.12.2020 – w przypadku przekroczenia podanego terminu i naliczenia 

z tego tytułu dodatkowej opłaty przez SRK SA opłata zostanie 

refakturowana na wykonawcę inwestycji, 

2) zajęcie terenu jest możliwe tylko na podstawie podpisania protokołu 

zdawczo odbiorczego pod rygorem zapłaty kary w wysokości 300% 

kwoty 3.733,92 zł netto, 

3) zakończenie prac należy potwierdzić protokołem zdawczo-odbiorczym  

4) wymagania szczegółowe związane z realizacją robót na terenie SRK – 

zgodnie z par. 4 zgody z dnia 11.12.2019 r. tj.: 

▪ w przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej wykonawca ma 

obowiązek niezwłocznie i na swój koszt usunąć szkodę, 

▪ prace należy prowadzić zgodnie z wytycznymi dotyczącymi 

bezpieczeństwa i regulaminem Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, 

▪ uzgodnienie z przedstawicielem SRK wszelkich odstępstw od 
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przez Wykonawcę inwestycji 

realizowanej dokumentacji  

5) dostarczenia w terminie 90 dni od zakończenia inwestycji na terenie 

SRK : 

▪ w dwóch egzemplarzach fragmenty mapy zasadniczej wydanej przez 

powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, która 

została zaktualizowania na podstawie pomiaru powykonawczego 

usytuowania urządzenia przesyłowego przeprowadzonego przez 

uprawnioną jednostkę wykonawstwa usług geodezyjnych wraz z 

oznaczeniem pasa projektowanej służebności i powierzchnią tego pasa 

określoną w m2, 

▪ operatu geodezyjnego pomiaru powykonawczego usytuowania 

urządzenia przesyłowego (bądź innego obiektu budowlanego) 

przeprowadzonego przez jednostkę wykonawstwa usług geodezyjnych 

 

 


