
 

Uchwała nr 28/2020 

Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego  we  Wrocławiu  

z dnia 8 grudnia 2020 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności 

przesyłu na rzecz TAURON Dystrybucja S.A. 

 

Na podstawie art. 18 oraz art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.), uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

W uchwale Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 23/2020 z dnia 7 września 

2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz 

TAURON Dystrybucja S.A. wprowadza się następującą zmianę:  

1) § 1 uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 1 

Rada Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich  we Wrocławiu  wyraża zgodę  na  

ustanowienie   na nieruchomości  położonej we Wrocławiu w rejonie ulic: Jana Mikulicza-

Radeckiego 2-4, Marii Curie-Skłodowskiej 50-52, Tytusa Chałubińskiego 2-10; dla której Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą  nr 

WR1K/00044353/9, służebności przesyłu - odpłatnej  i  nieograniczonej w czasie, zgodnie z 

art.3051 Kodeksu Cywilnego której wykonanie ogranicza się do działki nr 24/4 o powierzchni 

3,2774 ha, AR_32,obręb 0005 Plac Grunwaldzki, na rzecz podmiotu  – TAURON Dystrybucja 

S.A. z siedzibą: 31-035 Kraków, ul. Podgórska 25A oraz jej każdoczesnego następcy prawnego, 

polegającej na: 

 prawie  wstępu na działkę gruntu nr 24/ 4 wraz z niezbędnym sprzętem i środkami 

transportu w celu swobodnego dostępu do zlokalizowanych na tej działce urządzeń 

elektroenergetycznych w celu ich wybudowania, 

 korzystania z nieruchomości, na której posadowione są urządzenia infrastruktury 

przesyłowej, polegającego na swobodnym dostępie do tych urządzeń w celu przeprowadzenia 

prac związanych z eksploatacją, konserwacją, remontem i modernizacją, rozbudową i 

usuwaniem awarii urządzeń infrastruktury przesyłowej, 

 żądania od każdoczesnego właściciela nieruchomości powstrzymania się od działań, które 

uniemożliwiałyby pracownikom spółki TAURON Dystrybucja lub jej następcom prawnym 

dostęp do urządzeń infrastruktury przesyłowej, której przebieg i  zakres wykonania 

przedstawia  załącznik do niniejszej uchwały.”.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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