
  

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 17/XI/2021 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności przesyłu 

za jednorazowym wynagrodzeniem na rzecz spółki pod firmą Turon Dystrybucja  S.A. 

z siedzibą w Krakowie oraz złożenia wniosku do Prokuratorii Generalnej RP 

 

Działając na podstawie § 193 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  

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

i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 478 z późn. zm.) Rada Uczelni  niniejszym postanawia: 

 

§1 

 

Rada Uczelni wyraża zgodę na ustanowienie na czas nieoznaczony służebności 

przesyłu za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie złotych 12.300,00 (złotych dwanaście 

tysięcy trzysta) netto oraz należny podatek od towarów i usług (VAT), na rzecz spółki 

pod firmą Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie na nieruchomości położonej 

w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 0007, oznaczonej jako działka 

ewidencyjna 516/4, polegającej na: 

 

b) prawie dokonywania przez Tauron Dystrubucja S.A. lub osoby działające w jego 

imieniu czynności związanych z realizacją praw określonych w pkt. a), polegających w 

szczególności na dokonywaniu oględzin, przeglądów, kontroli, pomiarów, napraw, 

konserwacji, modernizacji, demontażu, rozbiórki, wymiany, odbudowy, usuwaniu 

awarii i jej skutków oraz wydrzewień i wykrzewień, a także innych niezbędnych prac, 

(prac związanych z wykonywaniem nowych przyłączy i wprowadzaniem nowych 

obwodów elektroenergetycznych ze stacji), 
 

c) prawie całodobowego, nieutrudnionego dostępu (wejścia, wjazdu, przechodu, 

przejazdu, dojścia, dojazdu), pracowników Tauron Dystrybucja S.A. oraz osób 

i podmiotów działających z upoważnienia Tauron Dystrybucja S.A., 

wraz z niezbędnym sprzętem, do przedmiotowych urządzeń elektroenergetycznych,     

d) powstrzymywaniu się przez każdoczesnych właścicieli, użytkowników wieczystych, 

posiadaczy i użytkowników nieruchomości od działań, które utrudniłyby 

lub uniemożliwiłyby dostęp do wyżej wymienionych urządzeń oraz dokonywania 

nasadzeń drzew i krzewów, umieszczania obiektów budowlanych oraz innego 

zagospodarowania nieruchomości, zagrażającego funkcjonowaniu urządzeń 



  

elektroenergetycznych, a także od innych działań w jakikolwiek sposób pozostających 

w sprzeczności z funkcjonowaniem tych urządzeń lub dostępem do nich.  

Tym samym Rada Uczelni wyraża zgodę na złożenie przez Uniwersytet Jagielloński 

w Krakowie stosownego wniosku do Prokuratorii Generalnej RP. 

 

§2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 


