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ZARZĄDZENIE NR 2405/2022 
PREZYDENTA MIASTA KATOWICE

z dnia 24 maja 2022 r.

w sprawie ustanowienia służebności przesyłu na rzecz 3S S.A. w odniesieniu do przyłącza 
telekomunikacyjnego na nieruchomości Miasta Katowice położonej w rejonie al. Korfantego

w Katowicach (działka nr 15/17).

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 (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1899 z późn. zm.), art 3051 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 służebność przesyłu na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego 3S S.A. z siedzibą 

w Katowicach przy ul. Uigockiej 103 bud. 8 na nieruchomości stanowiącej własność Miasta Katowice 
położonej w rejonie al. Korfantego w Katowicach, oznaczonej jako działka 15/17 (k.m. 24, obręb 
Dz. Śródmieście-Załęże) objętej księgą wieczystą Sądu Rejonowego Katowice-Wschód
w Katowicach.

§ 2. Służebność przesyłu, o której mowa w § 1 ustanawia się w odniesieniu do przyłącza 
telekomunikacyjnego w pasie służebności o szerokości 1 m, długości 7,5 m i powierzchni 7,5 m2 zgodnie 
z przebiegiem i zakresem określonym na załączniku mapowym stanowiącym integralną część niniejszego 
Zarządzenia.

§ 3. Służebność przesyłu, o której mowa w § 1 polega na prawie pozostawienia na przedmiotowej działce 
przyłącza telekomunikacyjnego oraz na prawie dostępu w przyszłości do tego przyłącza w celu usuwania 
awarii, dokonywania przeglądów, kontroli, konserwacji, remontów, modernizacji oraz jego rozbudowy 
wyłącznie w takim zakresie, który nie spowoduje zmiany lokalizacji przyłącza.

§ 4. Służebność przesyłu, o której mowa w § 1 ustanawia się na czas nieoznaczony za jednorazowym 
wynagrodzeniem w wysokości 2.535,52 zł brutto, w tym kwota netto 2.061,40 zł oraz 23% podatek VAT 
(474,12 zł).

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

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

§ 7. Termin wykonania ustala się do dnia zawarcia aktu notarialnego w sprawie ustanowienia służebności 
przesyłu, o której mowa w § 1 niniejszego Zarządzenia.

§ 8. 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 2405/2022 

Prezydenta Miasta Katowice 

z dnia 24 maja 2022 r.

Dz. nr 15/17:
- przyłącze telekomunikacyjne lxHDPE fi40 długości 7,5m
- szer. pasa technologicznego l,0m
- pow. Zajęcia 7,5m2
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