
  Załącznik nr 7 do SIWZ 

Zestawienie warunków udostępnienia nieruchomości przewidzianych do zajęcia dla potrzeb realizacji inwestycji  

 

„Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Brygadzistów bocznej w Katowicach ” 

LP 
Nr 

działki 

Karta 

mapy 
Obręb 

Nr księgi 

wieczystej 

Powierzchnia 

nieruchomości 

oraz rodzaj 

użytku 

Położenie 

nieruchomości 
 

Podanie ulicy 

Właściciel 

Użytkownik wieczysty 

Władający 

Pełnomocnik 

Zgodnie z wypisem 

z rejestru gruntów 

 
Z podaniem adresu siedziby 

lub zamieszkania oraz 

udziałem  

w prawie własności 

nieruchomości 

Podstawa uzyskania 

prawa 

dysponowania 

nieruchomością na 

cele budowlane 

 
Np. umowa użyczenia  

z dnia… 

Oświadczenie właściciela – 

pismo znak … z dnia… 

Dodatkowe warunki udzielonej 

zgody 

 
Tzn. inne niż poinformowanie  

z 2 tyg. wyprzedzeniem  
o rozpoczęciu robót oraz przywrócenie do stanu 

pierwotnego 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 4 4 Ligota 24-745 0,0601 ul Brygadzistów Osoby fizyczne 
Umowa użyczenia z 

dnia 13.06.2019 

Zawiadomienie o terminie realizacji 14 

dni wcześniej  

2 5 4 Ligota 
KA1K/00103813/

6 
0,0616 ul Brygadzistów Osoby fizyczne 

Umowa użyczenia z 

dnia 13.06.2019 

Zawiadomienie o terminie realizacji 14 

dni wcześniej 

3 6/1 4 Ligota 
KA1K/00012789/

3 
0,1580 ul Brygadzistów Osoby fizyczne 

Umowa użyczenia z 

dnia 13.06.2019 

Zawiadomienie o terminie realizacji 14 

dni wcześniej 

4 6/3 4 Ligota 
KA1K/00005466/

1 
0,0885 ul Brygadzistów Osoby fizyczne 

Umowa użyczenia z 

dnia 13.06.2019 

Zawiadomienie o terminie realizacji 14 

dni wcześniej 

5 6/4 4 Ligota 
KA1K/00139420/

5 
0,1411 ul Brygadzistów Osoby fizyczne 

Umowa użyczenia z 

dnia 13.06.2019 

Zawiadomienie o terminie realizacji 14 

dni wcześniej 

6 7/1 4 Ligota 38739 0,3344 
ul Okrężna 

/Brygadzistów 
Miasto Katowice 

Zgoda Miasta GM-

IV.6853.1.121.2018.

ESK 

Konieczność zawarcia odpłatnej 

umowy na czas realizacji robót stawka 

0,81 zł /m2 plus VAT, nie mniej niż 

40,50 zł netto. Konieczność 

przekazania Inwestorowi 6 

egzemplarzy mapy skala 1:500 lub 1: 

1000 z zaznaczonym i potwierdzonym 

przez geodetę przebiegiem kanalizacji  

7 10 4 Ligota 31797 

 

 

 

 

 

 

 

ul Okrężna 

/Brygadzistów 
Miasto Katowice 

Zgoda Miasta GM-

IV.6853.1.121.2018.

ESK 

Konieczność zawarcia odpłatnej 

umowy na czas realizacji robót stawka 

0,81 zł /m2 plus VAT, nie mniej niż 

40,50 zł netto. Konieczność 

przekazania Inwestorowi 6 

egzemplarzy mapy skala 1:500 lub 1: 

1000 z zaznaczonym i potwierdzonym 

przez geodetę przebiegiem kanalizacji 
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8 12/1 10 Ligota 43573  ul Okrężna Miasto Katowice 

Zgoda MZUiM 

wd.441.1029.2018.bg

-15457, 170/2019 

Konieczność uzyskania decyzji na 

zajecie pasa ruchu drogowego na czas 

realizacji robót , przekazanie 

Inwestorowi informacji mapy 

zaznaczonym przebiegiem kanalizacji 

w pasie ruchu drogowego oraz podanie 

paramentów wybudowanej sieci    

9 12/2 10 Ligota 43927  ul Okrężna 

Śląsko Dąbrowska 

Spółka Mieszkaniowa 

Sp. z o.o. 

 

Jednorazowa opłata z tytułu zajęcia 

nieruchomosci w wysokości 1000,00 zł 

+VAT jeżeli powierzchnia zajęcia jest 

do 50m2 do 30 dni za każdy następny 

50 zł za dzień. W przypadku zajęcia 

terenu powyżej 50m2 opłata 1000,00 zł 

+vVAT i dodatkowo 10,00 zł za m2 

powyżej 30 dni opłata dodatkowa jak 

wyżej  

 

10 25/2 10 Ligota 43573 0,1148 ul Okrężna Miasto Katowice 

Zgoda MZUiM 

wd.441.1029.2018.bg

-15457, 170/2019 

Konieczność uzyskania decyzji na 

zajecie pasa ruchu drogowego na czas 

realizacji robót , przekazanie 

Inwestorowi informacji mapy 

zaznaczonym przebiegiem kanalizacji 

w pasie ruchu drogowego oraz podanie 

paramentów wybudowanej sieci    

 


