
ZARZĄDZENIE NR 2340/2022 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 8 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na prawie 
użytkowania wieczystego Miasta Katowice (wł. SP) nieruchomości położonej przy ul. Tartacznej

w Katowicach (cz. dz. nr 252/10)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1899 z późn. zm.), art 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z 
późn. zm.), art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 pkt 2, art. 41 ust. 1 w związku z art. 146aa ust. 1 ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.) oraz § 4 załącznika 
do Uchwały nr XXXIV/725/08 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad 
nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata 
lub na czas nieoznaczony (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 7937 z późń. zm.)

zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się na prawie użytkowania wieczystego Miasta Katowice (wł. Skarbu Państwa) 

nieruchomości położonej przy ul. Tartacznej oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 252/10 o pow. 1.786 m2 
k.m. 20, ob. Górne Lasy Pszczyńskie zapisanej w księdze wieczystej nr KA1K/00065150/1 Sądu Rejonowego 
Katowice - Wschód w Katowicach służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu bez prawa 
parkowania i z obowiązkiem utrzymywania tj. w pasie służebności o szer. 6 m i pow. 351 m2 zgodnie 
z zakresem i przebiegiem wskazanym na załączniku mapowym do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Służebność, o której mowa w § 1 ustanawia się na czas nieoznaczony celem zapewnienia dostępu do 
drogi publicznej ul. Tartacznej na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako 
działki nr 129/9, nr 253/10 i nr 255/10, k.m. 20, ob. Górne Lasy Pszczyńskie zapisanej w księdze wieczystej 
nr KA1K/00156798/0 Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach.

§ 3. Służebność, o której mowa w § 1 ustanawia się za rocznym wynagrodzeniem w wysokości 2.017,20 zł 
brutto, w tym kwota netto 1.640,00 zł oraz 23% podatek VAT (377,20 zł) płatne:

- za 2022 rok w terminie do 14 dni od zawarcia aktu notarialnego w wysokości wyliczonej 
proporcjonalnie do pozostałego do wykorzystania w tym roku okresu trwania służebności,

- począwszy od 2023 roku w terminie do 31 marca każdego danego roku,

z aktualizacją o oficjalny wskaźnik inflacji ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za 
okres poprzedzających 12 miesięcy. Aktualizacja dokonywana może być nie częściej niż co 12 miesięcy.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieniem.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Koordynatorowi.

§ 6. Termin wykonania Zarządzenia ustala się do dnia zawarcia aktu notarialnego w sprawie ustanowienia 
służebności na nieruchomości opisanej w § 1 niniejszego Zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia jego wykonania.

Prezydent Miasta Katowice

Marcin Krupa
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Załącznik do zarządzenia Nr 2340/2022 

Prezydenta Miasta Katowice 

z dnia 8 kwietnia 2022 r.
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Górne Lasy Pszczyńskie £0

6.128.30,13.1.3
OŚWIADCZENIE:
Dokumentacja zawierająca wyniki pracy geodezyjnej 
nr GNU.6S42 a.2572.2021 zestala zweryfikowana 
przez ODGiK w Katowicach z wynikiem pozytywnym. 
Dowodem na to Jest protokit kontroli z dnia iT.OZ.20221 
Nr przyjęcia dok. do zasobu - P.2469.2022.279.

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za zioienie 
fałszywego oświadczania 
Dala: IT.02.2022 r.
mgr inź. Benon Bogdan ■ geodeta nr uprawnień 17S47

JL  SKAŁA 1:500
h i / s l l —  \W Am nr n r z ,
Nr kancelaryjny; G-/II. 6642.4.2572.2021

MAPA DO  CELÓW PRAWNYCH
DO USTALENIA SŁUŻEBNOŚCI 

DROGI KONIECZNEJ DO NIERUCHOMOŚCI: 
KW KA1K/00061754/1 -dz ia łka  129/9  

KA1K/000J 420 9 /4 -  dziatki: 2 5 3 /1 0  i  255 /10  
Nazwo jednostki ewidencyjnej 246901 _ l  u. Katowice 
Nazwa miejscowości: Katowice 
Porażenie: w pobliżu ul. Tartacznej 
Obręb: 0013, Orne Lasy Pszczyńskie k.m. 20 
sporządzi!: mgr inł. Benon BOGDAN nr upr. 17547 
Goto opracowania: 10.12.2021 r.

LEGENDA:

861/91

853/10

UWAGA: Obszar służebności drogi koniecznej:
1232/10 (KA1Kl00065l 50(1) wynosi: 351 m2

eie objęto sleZebnoscipJ
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