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ZTELENI MIEJSKIEJ W KATOWICACH
ul. Kościuszki138.40-523Katowice
telefotry kontaktow e: 32 2511-151,32 2515-186,
32 2519-a95,wew.16, ILr: 32 fSlS-Oal
emril: rm_katowice@pro.onet.pl; kontakt@zm.katowice.pl

Zasadv udostepnianianieruchomości
w celu realizacii infrastrukturv liniowei
()

Rozdzial I Podstawaprawnr
1. Art. 13 ust l ustawy o gospodarce nieruchomościamiz dnia 2l sierpnia 1997 r.
(Dz' U. z 2010r. !u l02 poz.651 zpóżn' m|')
2. Ań. 305 (1) _ 305(4) ustav'y - Kodęks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U.
z |964 t. w 76 poz 93 zpóźn. zn.).
3. Katta hIourracyjrra spruwy Nt 61251201|rozpątrylvanejpŹez Prezydenta Miasta
Katowice w dniu l l .02.2011wraz z zAlącalikoJ\|
Rozdzial tr Zasarly ogó|ne
l . ZakładZieleń Miejskiej w Katowicach posiadawe władaniunieruchomośaigluntowe
prznkazane przez Miasto Katowice na podstawie umów użfczenia lub rrwałego
zorzĄdu.

al

Nieruchomości są udostępniane na potrzeby realizacji inftastruktury liniowej
w zakresie sieci elęktfoenęrgetycznyĄ gazowych, ciepłowniczych, wodnokanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, linii światłowodowych Da podstawie
oświadczeniaZakładr1któ.e Zakładwystawi po otrzymaniuoświadazeniallwestora.

3 . Inwestor akceptuje waruoki czasowego zajęcia teręnu Da potlzeby realizacji

inaastruktury liniowej i zobowiq7uje się do icb stosowaniapodpisując oś^,iadczenie
lnwestora ( załącznikm l)'

Zakładwydaje oświńczsnie ZakJaĄu( załąeanknr 2), któle jest zgoĄ na rcalizację
inwestycji na teręnachbędących w dyspozycji Zakładui daje prawo Inwestorowi do
podjęcia działń administracyjno - Eojektowych, umożliwiających uzyskanie
pozwolenia budowlanegona realizację inwestycji.

5 . Po podpisaniuoświadczęń.Strony zawierająodpłatnąumowę na czasowezajęcie

terenu (załącznik nr 3)' w której zakJad wy|?tżAwykonawcy zgodę na wejście
w teren. I egzempla.rzumowy zostaje przekazany do Wydziatu Gospodarki Mieniem
Urzędu Miasta Katowice.

jest złozyćdo wydziałuGospodarki
6. Po zakończeniuinwestycji-lnwestor
zobowiązany
Mieniem Urzędu Miasta Katowice wuiosek o ustanowienieodpłatnejsłużebności
pżesyłu (d|a przedsiębiorcówpŹesyłowych) lub słuzebności
gruntowej (dla
inwestorównie posiadającychstatusuprzedsiębiorcówprzesyłowych. inne osoby
prawnelub osoby fizyczne)w terminienie późniejsz}'nniż 90 dni od zakończerua
robót budowlanych.Wnioseknie podlegaopłacieskarbowej(art.2 ust'l pkt 1' lit. h
ustawyo opłacieskarbowej).

7 . W przypadku,gdy Inwestolemjest jed[ostkaolganizacyjnaMiasta Katowicę(m.in'
Miejski Zarząd U]ic i Mostów) odstępuje się od naliczania oplat za zljęcie
gruntowejw celulealizacjiinfrastrukfury
nieruchomości
liniowej.
RozdziaIIII Przebieg postępowania
l . Do oświadczenia
Inwestorana|eżydołączvć:
a) aktualny odpis KRS lub inny dokument przewidziany prawem (oryginałlub kopie

i)

poświadczone
za zgodnośćz oryginałem),

b) 3 egz. fiapy syfuacyjnęj z nakładką ewidencyjną z wkeślonymi w kolorze
żóttym,/zielonyrn
granicami dzialek, w kolorze czerwonymgranicąterenuniezbędnego
do udostępnienią skala załączonychmap wima \ł sposób jednoznaczny okeślać
rejon Miasta w któr}n planowanajest inwestycja,
aktualnywypis z ewidencji $untów Miasta Katowicę'
d) opinla zarządcy drogi _Miejskiego Zarządl lJlic i Mostów w przypadku inwestycji
zlokalizowanejw bezpofuednim
sąsiedńwiez pasemdrogowym,
ę)

zgody na wejście w teren wyIażone przęz uż}'tkowników nieruchomościo ild
j estna rzecz osób trzecich,
nieruchomośó
zadysponowana
pęłnomocńctwo do reprczentowania wnioskodawcy' jeżeli wnioskodawca jest
reprczęntowanyplzęz inrrąosobę,pełnomocnictwonię podlegaopłacieskarbowej(art'
2 ust.1pkt l, lit. h ustawyo opłacieskarbowej).

O

oświadczęniew splawie wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych
w przypadl.:ugdy inwestolemjest osoba fizyczna (załącmiknr 5).

2 . Wniosek o wydanie oświadczeniaZakładu podlega lozpatrzeńu pzez D1tektora
ZakładuZieleni Miejskiej.

3 . wńosek w sDlawie zawalcia umowv na czasowe zajecie terenu w zwiazku
z otrzymanymoświadczeniem
Zakładupowinięnzawierać:

a) daneprzedsiębiorcy:
gospodarczą_ imię, nazwisko,
w przypadku osoby fizycznej prowadzącejdziałalność
numerPESEL, NIP, nazwafirmy i afuessiedziby,
w przypadku osoby prawnej - nazwa finny i adres siedziby oraz numer wpisu
za zgodność
do Krajowego Ręjestu Sądowego(oryginałlub kopie poświadczone
z oryginałem),
NIP'
tj. : datarozpoczęciai zakończenialobót
b) okeślenieteminu zajęcianieruchomości
budowlanych(dzieĄ miesiąc,rok)
c) kserokopiawydanego przez ZakładZie|eniMiejskiejoświadczenia
Zakładu,

d) wskazaniepowierzchnizajęcia tercnu w m2, podanic parametlów projęktowanej
pasatechnologicznego'
inftastruktury
technicznejoraz szerokość
e) pełnomocnictwo do reprezentowania \ł.nioskodawcy,jezeli wnioskodawca jest
przezinnąosobę,pełnomocnictwo
reprezentowany
nie podlegaopłacieskarbowej(ań.
2 tlst.l pkt 1' lit. h ustawyo opłacieskarbowej).
f) Rozdrial Mawarcie

umo$y

1' Po speŁ eniu pŹez Inwestola\^rymogówformalnychpomiędzy Stronami zostaje
zawalta odPlatna umowa na czasowe zajęcie terenu w celu realizacji inaastruktury
liniowej.
f. Za czasowę udostępnianie telenu ustala się trzydziestodniowy okes rozliczenia
z odpłatnościąna pozionie minimalnej stąwki czJmszu dzięrżawnego Da cele
gospodalcząstosowaneprzez Miasto Katowice.
składowełv'ią'zanez działalnością

1-l

3. w 2o|2 r. opłata\,v'yrosi 0,78 z}1mznetto'pr4 założeniużeminimalna opłatanetto
w}nosi 39'00 zł i jest naljcząJ|,a
zakażdy rozpoczęty okes rozliczenia. W przypadku
z-ajęciaterenu przez ńepełny okes opłatawniesiona za pełny okes haktowana jeś
jako opłataw całości
należna(nie podlega rozliczęniuw stosunkudo ilościdni
korzystania).
4. zakJaĄ wprowadza kaucję zwrotrą jako zzbezpiLeczenlenależ''tęgodoprowadzenia
terenu do stanu pierwohlego po zakończeniu inwestycji' Kaucja jest płatnaprzed
rozpoczęciemrcbót i zwTóconapo ich zakończeniu.w 2012 roku wynosi 11'0o zł
?2 | IIł. w prz;padku nievykonania lub ńenależytego wykonania robót, kaucja
zostanie zahzymana na poczet wyna8lodzenia za wykonanie robót ob€jmujących
doplowadzenie terenu do stanu pierwotnego przez wyspecjalizowaną |rrmę
zewnętrzną w latach nastą)nychstawkakąucji za l ff możesię anieńć.
5. Umowę odbiera osobiścieprzedstawiciel Inwestora okazując dokument tożsamości
w Dziale Przygotowania ProdŃcji i Rozliczeń. Umowę może również podpisać
pełnomocnik_ pod wanrnkiemprz€dstawieńa pisemnegoupoważnienia.
Rozdzial V Postanowieniakońcowe
1. Przewidywany termin załatwieniasprawy:

i-)

.

wydalie oświadc?Enjazakład,]- do f miesięcy, a w przJpadku wyjątkowo złożonych
spraw do 3 miesięcy'

.

zawarcie rrmowy . do l miesiącą a w przypadku wyją&owo złożonychspraw do
2 miesięcy

.

rtniosęk o służebnośó
przesyłu- do 3 miesięcy od zgromadzeniapehrejdokumentacji.

rT $,Prt ot
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ZałącznikNr 1

dnia..................

OSWIADCZENIE INWESTORA
oświadczam.
ie ja|o Inwestor.'...'.
zapoznałemsię z zasadami i warunkami udostępnianiaw celu realizacji bfrastruktury liniowej
nieruchomościMiasla Katowice będ4cych w dyspozycji Zakf,aól Zlelenl Miejskiej, opublikowan)mi na stronieintemetowejZakładuZieleni Miejskiej @).
Akceptujęje i zobowiązujęsię do ich stosowania'a w szczegóhości
do:
_ uzyskania pozwolenia budow|anegow oparciu o wydane plzez Zakład oświadczenie
,

w}rŹrżającę
zgodę na udostępnienieńeruchomościna cele budowlanew terminię 12
miesięcyod doręczenia
1egooświadczenia'
_

złożęnia rłniosku o zawarcie odpłamej umowy okeślającej warunki korzystania
z nięruchomościw czasie tlwania prac budowla[ych w terminie nie krótsz}m niż 60 dni
przed rozpoczęciemprac budowlaIrych.Realizacja prac budowlanych możliwa jest
wyłączrriepo zawarciupowyższeJrrmowy,

_ ztożeniaw teminie do 90 dni od zakończęnia prac budowlanych wniosl.:uo ustanowienie
przez Miasto

służębnościprzesyh/$untowej, za jednorazowym wynagrodzeniem

w \łysokościokreślonejjako suma wartościwynikającej z opelatu szacunkowego
i poniesionegoprzez Miasto kosztu wykonaiia wyceny.
Niniejsze oświadczenieskładamw związku ze złożonymrłnioskiemznak.
z

dria

o

\łyrażenie zgody

pod

na

wejście w

budowę/modemizację

teren w

rejonie

ul.

/złożonego pŻez

działającego
w moim imieniu.

(podpisInwestora)

ZałącznikNr 2

dnia........
Katowice,

o s w I A D c z E N | E Z A K Ł A D u N r . . '' . .. . . . .... . . . . . . .
w związkuz wnioskiemInwęstola

z dnia .'..'...'.'..'..

w sprawie w)TaŹeniazgody na wejścięw terenw celu wybudo''r'aniainaastrukfury liniowej ( potlać:
charaher injiasttuhury' lokąlizację/działki'oriehtacyjhąpowierfch,lię w przypadku większejilości
dziąłekdąne zayJfzećw załącznikutlo niniejszego o;świadczenia)
ZakŁad'ZięIęru Mięjskięj w}Taza
( w zalączniku
zgodęna dysponowanienieruchomościami
wykazanymiw niniejszymoświadczęniu
do kiniejszego oświadczenia) i w granicach wskazanych na załącznikugraficznym stanowiących
integralnączęść
ww wnioskuIn\łestora,
na celebudowlane,L1óIato zgodaobejmuje:
I.

- Fojektowych,umożliwiających
prawo do podjęciadziałanadministracyjno
wydanie
pozwoleniabudowlanego
na realizacjęinwestycjiwskazanejwe wnioskullwestolą

II.

uprarłnienie do wykon1rłania robót budowlanycb w powyższym zakresie pod
warunkięmzawarcia na czas robót budowlanychodpłatnejumowy,a docelowo umowy o
plzesyłu/gruntowej.
ustanowienie
stużebności

W celurealizacjizobowiąfaliInwestor:
- zlożypisemnywniosekw terminieó0 dni przedrozpoczęciemprac inwestycyjnychz określeniem
terminurozpoczęciai zakończeniarobótbudowlanych'
. zawtze z zZM \Mowę na czas robót budowlanych' gdzie za czasowe zajęcielctenu naliczanajest
jest od powierzchni
ofiata. Wysokość
opłatyza trzydziestodniowy
okes rozliczeniowyuzależniona
zajętegoterenui stawki za m2,która w roku 20l3 wynosi 0.80 fłlm2plus nalezny podatekvAT, pEy
założeniu
żeminimalnaopłatanettowynosi40'00zł'
. złożyw tęrminiedo 90 dni od zakończeńapracbudowlanychrmiosek o ustanowienie
słuźebności
przesył gruntowej wraz z niezbędnymi dokumentamiumożliwiającymi jej

ustanowienie.

slużebnośćprzesyłt'gruntowaustanawianajęst zajednordzowym wynagrodzeniemw rr'ysokości
wynikającęj
z operatu szacunkowegoi poniesicniemkosztu wykonania wyceny przez Skalb
Państwa
Niniejsze

oślviadczenie vydaje

się na rzecz lnw€ s tola

i nie lodzi żadnychprart'oprócz określonychw niniejszym oświadczeniu.
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