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Uchwała nr 17/2021/2022  
Rady Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 17 grudnia 2021 roku 
w sprawie zmiany uchwały nr 10/2020/2021 Rady Uczelni  

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 lipca 2021 roku  
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu  

na rzecz Spółki ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu 
 

Na podstawie § 37 ust. 2 pkt 1 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  

w związku z art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1 

W uchwale nr 10/2020/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej 

służebności przesyłu na rzecz Spółki ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu  

w § 1:  

1)  ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Rada Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyraża zgodę na 

ustanowienie na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 34/9, będącej 

własnością Uniwersytetu, położonej w Poznaniu przy ul. Grunwaldzkiej 6, ark. mapy 

08, obręb ewidencyjny Łazarz (0039), dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto 

w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 

PO1P/00101797/5, w zakresie  powierzchni 7,48 m2 (2,9 m x 2,58 m) gruntu, 

nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz Spółki ENEA 

Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58 oraz jej 

następców prawnych, w celu korzystania i eksploatacji urządzeń energetycznych,  

o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, tj. złącza kablowego SN 15 kV 

wraz z linią kablową SN 15 kV oraz z wszelkimi obiektami i urządzeniami 

niezbędnymi do ich eksploatacji będących na  przedmiotowej nieruchomości.” 

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Powierzchnia służebności została przedstawiona na mapie zasadniczej 

stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.” 

 

§ 2 

Załącznik do uzasadnienia uchwały nr 10/2020/2021 z dnia 30 lipca 2021 roku w sprawie 

wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz Spółki ENEA 

Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do 



Znak sprawy  

niniejszej uchwały.  

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 

 

 

Prof. UEP dr hab. Remigiusz Napiecek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Znak sprawy  

Uzasadnienie Uchwały nr 15/2021/2022  

Rady Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

z dnia 17 grudnia 2021 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr 10/2020/2021 Rady Uczelni  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 30 lipca 2021 roku  

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie nieodpłatnej służebności przesyłu  
na rzecz Spółki ENEA Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu 

 
 
 

dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako  działka 

nr 34/9, o powierzchni 1,8256 ha, będącej własnością Uniwersytetu, położonej w Poznaniu przy 

ul. Grunwaldzkiej 6, ark. mapy 08, obręb ewidencyjny Łazarz (0039), dla której Sąd Rejonowy 

Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 

PO1P/00101797/5, nieodpłatnej służebności przesyłu na czas nieoznaczony na rzecz Spółki ENEA 

Operator Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeszyńskiej 58 oraz jej następców prawnych, w 

celu korzystania i eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, o których mowa w art. 49 § 1 

Kodeksu cywilnego, tj. złącza kablowego SN 15 kV wraz z linią kablową SN 15 kV oraz z wszelkimi 

obiektami i urządzeniami niezbędnymi do ich eksploatacji, będących na wyżej opisanej działce.  

Zmiana uchwały nr 10/2020/2021 Rady Uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 

dnia 30 lipca 2021 roku podyktowana jest wymogami Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej i dotyczy zmiany powierzchni pasa gruntu działki nr 34/9, zajętego pod służebność przesyłu. 

Ponieważ wymiary służebności wynoszą 2,9 m x 2,58 m, a szerokość została podana w przybliżeniu 

do części setnych to powierzchnia również winna być podana z dokładnością do części setnych i 

winna wynosić 7,48 m2, a nie 7,5 m2. Z uwagi na skorygowaną powierzchnię służebności należało 

również dostosować załącznik do uchwały w postaci mapy zasadniczej z zaznaczoną powierzchnią 

wynoszącą 7,48 m2 . 

W związku z powyższym zmiana zapisów uchwały zgodnie ze wskazaniami Prokuratorii jest 

konieczna i warunkuje dalsze procedowanie wniosku Uniwersytetu o wyrażenie zgody na 

ustanowienie służebności przesyłu. 

Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 


