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ZARZĄDZENIE NR 2402/2022 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu na 
nieruchomości Miasta położonej przy ul. Gliwickiej w Katowicach (cz. dz. nr 26/1 i nr 25/4)

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 2022 r. poz. 931) 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. SI. z 2013 r. poz. 7937 z późń. zm.)

zarządza się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Katowice położonej przy 

ul. Gliwickiej oznaczonej geodezyjnie jako działki nr 26/1 i nr 25/4 o łącznej pow. 1.070 m2 k.m. 26, ob. Dz. 
Śródmieście - Załęże zapisanej w księdze wieczystej nr Sądu Rejonowego Katowice -
Wschód w Katowicach służebność gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu 
bez prawa parkowania, z uwzględnieniem partycypacji w kosztach utrzymania bramy przejazdowej i remontach 
nawierzchni podwórza.

§ 2. Służebność, o której mowa § 1 ustanawia się w pasie o szerokości 3 m, a w części bramowej 2,25 m tj. 
o łącznej pow. 140 m2 zgodnie z zakresem i przebiegiem wskazanym na załączniku mapowym do niniejszego 
Zarządzenia.

§ 3. Służebność, o której mowa w § 1 ustanawia się na czas nieoznaczony celem zapewnienia dojazdu do 
drogi publicznej ul. Gliwickiej na rzecz każdoczesnych współwłaścicieli nieruchomości oznaczonej 
geodezyjnie jako działka nr 25/3, k.m. 26, ob. Dz. Śródmieście - Załęże zapisanej w księdze wieczystej 
nr Sądu Rejonowego Katowice - Wschód w Katowicach.

§ 4. Służebność, o której mowa w § 1 ustanawia się za jednorazowym wynagrodzeniem
w łącznej wysokości 31.010,76 zł brutto, w tym kwota netto 25.212,00 zł oraz 23% podatek VAT (5.798,76 zł) 
tj. po 5.168,46 zł brutto, w tym kwota netto w wysokości 4.202,00 zł oraz 23% podatek VAT (966,46 zł) od 
każdego ze współwłaścicieli garaży (aktualnie 6 osób fizycznych).

§ 5. Do zapłaty jednorazowych wynagrodzeń w wysokości określonej w oparciu o aktualny operat 
szacunkowy pozostali właściciele 3-ech garaży znajdujących się na działce nr 25/3 zobowiązani będą po ich 
wyodrębnieniu.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieniem.
§ 7. Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Koordynatorowi.

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

§ 9. 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 2402/2022 

Prezydenta Miasta Katowice 

z dnia 24 maja 2022 r.

Jednostka ewidencyjna: M. Katowice, Obręb: Dz. Śródmieście-Zalęże, numer: 246901 _1 .0001, 
Arkusz mapy: 26, dziatki nr: 26/1 i 25/4 .

Oz. Śr6dmieście-ZatęJe 26

0.0! o* 
0.0036

"DIM" BIURO GEODEZYJNE s.c.
Marek Dudek I Mirosław Markiewicz 
42-020 Katowice, ul. Przemysłowa 10 
Regon 272060913, NIP 634-00-31-623 

teł. (32)263-67-64

Powierzchnie terenu przeznaczonego do obciążenia służebnością gruntową obliczono na podstawie map 
numerycznej uzyskanej z Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej UM Katowice 
Mapę opracowano na podstawie licencji G-lll.6642.2.2587.2021_2469_Ci-2.
Opracował dnia 01-10-2021r. w ramach zlecenia nr 23/2021

MAPA OBLICZENIA POWIERZCHNI TERENU
PRZEZNACZONEGO DO OBCIĄŻENIA SŁUŻEBNOŚCIĄ GRUNTOWĄ

obiekt: Katowice ul. Gliwicka 11,13
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