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Warunki szczególne zajęcia nieruchomości w ramach realizacji zadania nr 22 
pn. „Modernizacja systemu kanalizacyjnego w ul. Objazdowej w Katowicach” 

 
 

LP 
nr 

działki 

właściciel 
użytkownik wieczysty 

władający 

podstawa uzyskania prawa 
dysponowania nieruchomością  

na cele budowlane 

 
warunki szczególne udzielonej zgody  

na zajęcie nieruchomości  
 
 

działki położone na karcie mapy 3 w obrębie ewidencyjnym 0005 Roździeń  

 
1 

 
1510/48 

Osoba fizyczna  
Umowa użyczenia  

z dnia 26.06.2021 r. 

▪ spisanie z właścicielem nieruchomości protokołu 
przekazania terenu, a po wykonanych robotach 
protokołu odbioru terenu; 

▪ uporządkowanie terenu po wykonanych robotach 

 
2 

 
880/41 

Skarb Państwa 
ul. Młyńska 4  

40-098 Katowice 

Oświadczenie Prezydenta  
Miasta Katowice  

Nr GM-IV.6853.2.29.2021.DN  
z dnia 08.11.2021 r. 

 
▪ warunki zajęcia terenu jak w poz. 3-6 niniejszego 

zestawienia 

 
3 

 
300/48 

 
 

Miasto Katowice  
ul. Młyńska 4  

40-098 Katowice 

 
 

Oświadczenie Prezydenta  
Miasta Katowice  

Nr GM-IV.6853.1.131.2021.DN  
z dnia 03.01.2022 r. 

Zajęcie terenu miejskiego odbywa się odpłatnie na 
podstawie umowy zawartej pomiędzy Miastem Katowice, 
a Spółką Katowickie Inwestycje S.A., a koszt zajęcia 
nieruchomości jest refakturowany na Wykonawcę 
inwestycji; Wykonawca, z miesięcznym wyprzedzeniem, 
zgłasza Zamawiającemu w jakim terminie planuje 
zajęcie terenu miejskiego w celu zawarcia umowy  

 
4 

 
878/41 
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5 

 
1297/41 

z Miastem Katowice, ponadto: 
 
▪ koszt udostępnienia terenu wynosi nie mniej niż 1,0 

zł/m2 netto za 30 dni kalendarzowe zajęcia, i nie 
mniej niż 50 zł netto, jednorazowo, opłata pobierana 
jest z góry za każde rozpoczęte 30 dni zajęcia terenu; 

▪ należy powiadomić Zamawiającego o zakończeniu 
prac na przedmiotowym terenie w formie 
oświadczenia o uporządkowaniu terenu,  

▪ w celu ustanowienia prawa służebności przesyłu 
Wykonawca w terminie 30 dni od zakończenia prac na 
terenie działki dostarczy Zamawiającemu komplet 6 
egz. mapy powykonawczej z lokalizacją sieci na 
terenie nieruchomości wrysowaną na mapę 
ewidencyjną, każdy z egzemplarzy zostanie 
opieczętowany przez uprawnionego geodetę 
 

 
6 

 
784/48 

 
7 

 
1306/57 

 
Miasto Katowice  

ul. Młyńska 4  
40-098 Katowice 

 
Oświadczenie Prezydenta  

Miasta Katowice  
Nr GM-IV.6853.1.159.2021.DN  

z dnia 18.02.2022 r. 

 
▪ Warunki zajęcia terenu jak w poz. 3-6 niniejszego 

zestawienia 
▪ termin zajęcia nieruchomości nr 708/45 i 709/45 

należy uzgodnić z dzierżawcą, który jest właścicielem 
działki 1120/45 

 
8 

 
708/45 

 
9 

 
709/45 

 
 

10 

 
 

975/48 

 
Miasto Katowice  

ul. Młyńska 4  
40-098 Katowice 

władający 
 Miejski Zarząd Ulic  

i Mostów w Katowicach 
ul. Kantorówny 2a  
40-381 Katowice 

 
 

Pismo MZUiM znak  
WD.441.140.2007/2021.BG-9381   

z dnia 27.09.2021 r. 

▪ konieczność uzyskania decyzji na zajęcie pasa ruchu 
drogowego na czas realizacji robót w trybie art. 40 
Ustawy o drogach publicznych z 21 marca 1985 r., 
opłata za zajęcie pasa drogowego zgodnie z uchwałą 
nr XXXIV/739/21 Rady Miasta Katowice    
z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę                        
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa 
drogowego dróg publicznych w granicach miasta 
Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta 
Katowice 

▪ przekazanie Zamawiającemu informacji i mapy             
z zaznaczonym przebiegiem kanalizacji oraz 

 
11 

 
858/45 
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lokalizacją zbiornika retencyjnego w pasie ruchu 
drogowego oraz podanie paramentów wybudowanej 
sieci.  
 

Uwaga. Wszelkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego 
należy ująć w pozycji przedmiaru robót, do której odnosi 
się niniejszy załącznik  
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785/48 

 
 
 

Miasto Katowice  
ul. Młyńska 4  

40-098 Katowice 
władający 

 Miejski Zarząd Ulic  
i Mostów w Katowicach 

ul. Kantorówny 2a  
40-381 Katowice 

 
 
 

Pismo MZUiM znak  
WD.441.140.2007/2021.BG-8117   

z dnia 12.08.2021 r. 
(art. 73) 

 
▪ Warunki udostępnienia nieruchomości  
jak w poz. 10 i 11 niniejszego zestawienia 

 
13 

 
1307/57 

 
14 

 
968/46 

 
15 

 
1179/48 

 
16 

 
1071/46 

 
17 

 
966/47 

 
 

18 

 
 

1072/46 

Miasto Katowice  
ul. Młyńska 4  

40-098 Katowice 
władający 

 Miejski Zarząd Ulic  
i Mostów w Katowicach 

ul. Kantorówny 2a  
40-381 Katowice 

 
Pismo MZUiM znak  

WD.441.140.2007/2021.BG-8709   
Z dnia 31.08.2021 r. 

(art. 73) 

 
▪ Warunki udostępnienia nieruchomości  

jak w poz. 10 i 11 niniejszego zestawienia 
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19 

 
296/48 

Miasto Katowice  
ul. Młyńska 4  

40-098 Katowice 
władający 

 Miejski Zarząd Ulic  
i Mostów w Katowicach 

ul. Kantorówny 2a  
40-381 Katowice 

 
Pismo MZUiM znak  

WD.441.140.2007/2021.BG-11058   
z dnia 15.11.2021 r. 

(art. 73)  
20 

 
1022/48 

działka położona na karcie mapy 4 w obrębie ewidencyjnym 0005 Roździeń  

 
 

21 

 
 

571/61 

 
Miasto Katowice  

ul. Młyńska 4  
40-098 Katowice 

władający 
 Miejski Zarząd Ulic  

i Mostów w Katowicach 
ul. Kantorówny 2a  
40-381 Katowice 

 
Pismo MZUiM znak  

WD.441.140.2007/2021.BG-9381   
z dnia 27.09.2021 r. 

 
 

▪ Warunki udostępnienia nieruchomości jak  
w poz. 10 i 11 niniejszego zestawienia 

 


