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PIERWSZY WICEPREZYDENT 
MIASTA KATOWICE 

 
 Katowice, dnia 22.04.2020 r. 

 

 

 

 
 
IN-II.0003.4.2020.JZ 
IN-II.KW-00350/20            

                           Szanowny Pan 
Dawid Durał 
Radny Rady Miasta Katowice 

       

     

W odpowiedzi na  złożone w dniu 16.04.2020 r. zapytanie w sprawie zadania inwestycyjnego  
pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach” informuję, iż przedmiotowa 
inwestycja realizowana jest na podstawie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1257) tzw. Specustawy drogowej. W powyższym 
trybie wydana została decyzja Prezydenta Miasta Katowice o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej  
nr 2/15/D znak B.III.6740.1451.2015.JM z dnia 20.11.2015r., która stała się ostateczna z dniem 22.02.2016 r.  
na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego znak IFXIII.7821.1.2016 z dnia 12.02.2016 r. Powyższą procedurę 
przeprowadzono po uzyskaniu decyzji Prezydenta Miasta Katowice nr 25/Ś/15 z dnia 01.04.2015 r.  
o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia na środowisko. 

Zgodnie z treścią Specustawy drogowej z dniem wydania ww. ostatecznej decyzji Wojewody 
Śląskiego tj. z dniem 12.02.2016r. nieruchomości wymienione w decyzji zrid (jako przeznaczone pod trwałe 
zajęcie pod drogę) z mocy prawa przeszły na własność Miasta Katowice. Konsekwencją powyższego stał się 
ustawowy obowiązek, określony w art. 12 ust. 5 Specustawy drogowej do ustalenia i wypłacenia 
odszkodowania. Uprawnione do odszkodowania, w związku z utratą prawa własności nieruchomości 
gruntowych,  podmioty zostały bowiem wykreślone, przez sąd wieczysto-księgowy, z ksiąg wieczystych jako 
właściciele nieruchomości zajętych pod drogę.  

Należy zwrócić uwagę, iż dopiero w dniu 30.11.2017 r. postanowieniem Prezydenta Miasta Katowice 
wznowiono z urzędu postępowanie w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
przedsięwzięcia polegającego na budowie połączenia drogowego ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów  
i nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego 
przedsięwzięcia oraz opracowanie pełnego zakresu raportu.  
 

 
             PIERWSZY WICEPREZYDENT 
                  MIASTA KATOWICE 

                     Bogumił Sobula 
                        /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 

 
 
 
Do wiadomości: 

1) Biuro Rady Miasta Katowice 
2) Wydział Organizacji i Zarządzania UMK 

 
 

 

Kopia:  IN- a/a 
Prowadzący sprawę: Joanna Ziatyk/Wydział Inwestycji 
tel. 32 25 93 271 
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 Podpis prawidłowy.
Kwalifikowany podpis elektroniczny

Data i czas złożenia podpisu: 2020-04-23 14:48:04

PODPISUJĄCY

Adres (OID.2.5.4.16) Młyńska 4, 40-098 Katowice, śląskie, Polska

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Urząd Miasta Katowice

Podmiot (CN) Bogumił Piotr Sobula

Imię (GIVENNAME) Bogumił Piotr

Nazwisko (SURNAME) Sobula

Numer seryjny certyfikatu: 648610223895410657614713835151601085918195647014
Algorytm podpisu: SHA256withRSA
Certyfikat ważny (od - do): 2019-12-12 06:00:00 - 2021-12-12 06:00:00

WYSTAWCA CERTYFIKATU

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Podmiot (CN) COPE SZAFIR - Kwalifikowany
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