
  

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała nr 18/XI/2021 

Rady Uczelni  Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

 

 

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

przesyłu na rzecz spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna 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:  

 

1. na czas nieoznaczony, na rzecz spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie bezpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej 

w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, składającej się z działek o numerach 305 

obszaru 6.941 m2, 268 obszaru 11.680 m2, 103/1 obszaru 1.992 m2, 104/2 i 104/3, łącznego 

obszaru 2,4578 ha, ograniczając jej wykonywanie do działki numer 104/2, zgodnie 

z załączonym do tej uchwały załącznikiem graficznym, polegającej na:   

a) zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci wodociągowej DN 200 w pasie o szerokości 

1 m od krawędzi przewodu po każdej z jego stron i  długości 14,6 mb oraz całkowitej 

powierzchni 31 m2,  

b) pozostawieniu pasa technologicznego, wolnego od obiektów budowlanych i zadrzewień, 

o szerokości 1,0 m (jednego metra), licząc od krawędzi przewodu po każdej z jego stron, 

z zastrzeżeniem, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych, spółka pod firmą Wodociągi 

Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dopuści lokalizację określonych 

typów obiektów budowlanych (m.in. drogi, sieci uzbrojenia terenu itp.) w obszarze pasa 

technologicznego,   

c) zapewnieniu dostępu do sieci służbom spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Krakowie lub podmiotom upoważnionym przez spółkę pod firmą 

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (prawo dostępu), 

w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, napraw, 

konserwacji, usuwania awarii, wymiany pod warunkiem każdorazowego przywrócenia terenu 

po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza się możliwość przebudowy 

lub rozbudowy tej sieci lub przyłączania do niej innych nieruchomości pod warunkiem 

uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody każdoczesnego właściciela nieruchomości 

obciążonej; 



  

2. na czas nieoznaczony, na rzecz spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie bezpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej 

w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiącej działkę o numerze 165 obszaru 

3,5321 ha, zgodnie z załączonym do tej uchwały załącznikiem graficznym, polegającej na:   

a) zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci wodociągowej DN 200 w pasie o szerokości 

1 m od krawędzi przewodu po każdej z jego stron i długości 52,6 mb oraz całkowitej 

powierzchni 116 m2, 

b) pozostawieniu pasa technologicznego, wolnego od obiektów budowlanych i zadrzewień, 

o szerokości 1,0 m (jednego metra), licząc od krawędzi przewodu po każdej z jego stron, 

z zastrzeżeniem, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych, spółka pod firmą Wodociągi 

Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dopuści lokalizację określonych 

typów obiektów budowlanych (m.in. drogi, sieci uzbrojenia terenu itp.) w obszarze pasa 

technologicznego,   

c) zapewnieniu dostępu do sieci służbom spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Krakowie lub podmiotom upoważnionym przez spółkę pod firmą 

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (prawo dostępu), 

w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, napraw, 

konserwacji, usuwania awarii, wymiany pod warunkiem każdorazowego przywrócenia terenu 

po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza się możliwość przebudowy 

lub rozbudowy tej sieci lub przyłączania do niej innych nieruchomości pod warunkiem 

uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody każdoczesnego właściciela nieruchomości 

obciążonej; 

 

3. na czas nieoznaczony, na rzecz spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie bezpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej 

w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, składającej się z działek o numerach 92/1 

obszaru 1.404 m2, 93/1 obszaru 1.352 m2, 107/4 obszaru 255 m2, 108/4 obszaru 185 m2, 131/3 

obszaru 40 m2, 131/5 obszaru 123 m2, 74/1 obszaru 1.391 m2, 83/2 obszaru 1.174 m2, 81/2 

obszaru 5.147 m2, 83/8 obszaru 394 m2, 143/6 obszaru 3.711 m2 i 286/4 obszaru 667 m2, 

łącznego obszaru 1,5843 ha, ograniczając jej wykonywanie do działek o numerach 81/2 i 92/1, 

zgodnie z załączonym do tej uchwały załącznikiem graficznym, polegającej na:   

a) w zakresie działki o numerze 81/2 zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci 

wodociągowej DN 200 oraz przewodu sieci wodociągowej DN80 w pasie o szerokości 1 m 

od krawędzi przewodów po każdej z ich stron i długości odpowiednio 15,1 mb przewodu sieci 

wodociągowej DN200 oraz 1,2 mb przewodu sieci wodociągowej DN80 o całkowitej 

powierzchni 35 m2,  

b) w zakresie działki o numerze 92/1 zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci 

wodociągowej DN 200 w pasie o szerokości 1 m od krawędzi przewodu po każdej z jego stron 

i długości 32,1 mb oraz całkowitej powierzchni 71 m2, 

a łączna powierzchnia służebności przesyłu dla wyżej opisanej infrastruktury wodociągowej 

wynosi 106 m2, 

c) pozostawieniu pasa technologicznego, wolnego od obiektów budowlanych i zadrzewień, 

o szerokości 1,0 m (jednego metra), licząc od krawędzi przewodów po każdej z ich stron, 

z zastrzeżeniem, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych, spółka pod firmą Wodociągi 

Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dopuści lokalizację określonych 

typów obiektów budowlanych (m.in. drogi, sieci uzbrojenia terenu itp.) w obszarze pasa 

technologicznego,   

d) zapewnieniu dostępu do sieci służbom spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Krakowie lub podmiotom upoważnionym przez spółkę pod firmą 

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (prawo dostępu), 



  

w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, napraw, 

konserwacji, usuwania awarii, wymiany pod warunkiem każdorazowego przywrócenia terenu 

po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza się możliwość przebudowy 

lub rozbudowy tej sieci lub przyłączania do niej innych nieruchomości pod warunkiem 

uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody każdoczesnego właściciela nieruchomości 

obciążonej;  

 

4. na czas nieoznaczony, na rzecz spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie bezpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej 

w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiącej działkę o numerze 82/2 obszaru 

0,3404 ha, zgodnie z załączonym do tej uchwały załącznikiem graficznym, polegającej na:   

a) zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci wodociągowej DN 200 oraz przewodu sieci 

wodociągowej DN80 w pasie o szerokości 1 m od krawędzi przewodów po każdej z ich stron 

i długości odpowiednio 93,1 mb przewodu sieci wodociągowej DN200 oraz 0,9 mb przewodu 

sieci wodociągowej DN80 o całkowitej powierzchni 206 m2,    

b) pozostawieniu pasa technologicznego, wolnego od obiektów budowlanych i zadrzewień, 

o szerokości 1,0 m (jednego metra), licząc od krawędzi przewodów po każdej z ich stron, 

z zastrzeżeniem, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych, spółka pod firmą Wodociągi 

Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dopuści lokalizację określonych 

typów obiektów budowlanych (m.in. drogi, sieci uzbrojenia terenu itp.) w obszarze pasa 

technologicznego,   

c) zapewnieniu dostępu do sieci służbom spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Krakowie lub podmiotom upoważnionym przez spółkę pod firmą 

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (prawo dostępu), 

w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, napraw, 

konserwacji, usuwania awarii, wymiany pod warunkiem każdorazowego przywrócenia terenu 

po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza się możliwość przebudowy 

lub rozbudowy tej sieci lub przyłączania do niej innych nieruchomości pod warunkiem 

uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody każdoczesnego właściciela nieruchomości 

obciążonej;  

 

5. na czas nieoznaczony, na rzecz spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie bezpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej 

w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, składającej się z działek o numerach 95 obszaru 

0,2198 ha, 101/1 obszaru 0,1290 ha, 101/2 obszaru 0,1668 ha, 91 obszaru 0,0723 ha, 92/2 

obszaru 0,2062 ha, 93/2 obszaru 0,1761 ha, 94 obszaru 0,1916 ha, 97 obszaru 0,1286 ha, 98 

obszaru 0,2218 ha, 99 obszaru 0,2230 ha, 100 obszaru 0,0755 ha, 89/2 obszaru 0,2182 ha, 90 

obszaru 0,0144 ha, 109/10 obszaru 0,2959 ha, 137/6 obszaru 0,1068 ha, 141/1 obszaru 0,0542 

ha, łącznego obszaru 2,5002 ha, ograniczając jej wykonywanie do działek o numerach 91, 92/2, 

93/2, 94, 137/6 i 141/1, zgodnie z załączonym do tej uchwały załącznikiem graficznym, 

polegającej na:   

a) w zakresie działki o numerze 137/6 zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci 

wodociągowej DN 200 w pasie o szerokości 1 m od krawędzi przewodu po każdej z jego stron 

i długości 5,0 mb oraz całkowitej powierzchni 11 m2,  

b) w zakresie działki o numerze 91 zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci 

wodociągowej DN 200 w pasie o szerokości 1 m od krawędzi przewodu po każdej z jego stron 

i długości 35,1 mb oraz całkowitej powierzchni 77 m2,  

c) w zakresie działki o numerze 94 zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci 

wodociągowej DN 200 w pasie o szerokości 1 m od krawędzi przewodu po każdej z jego stron 

i długości 14 mb oraz całkowitej powierzchni 31 m2,  



  

d) w zakresie działki o numerze 141/1 zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci 

wodociągowej DN 200 w pasie o szerokości 1 m od krawędzi przewodu po każdej z jego stron 

i długości 3,6 mb oraz całkowitej powierzchni 8 m2, 

e) w zakresie działki o numerze 93/2 zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci 

wodociągowej DN 200 oraz przewodu sieci wodociągowej DN80 w pasie o szerokości 1 m 

od krawędzi przewodów po każdej z ich stron i długości odpowiednio 24,1 mb przewodu sieci 

wodociągowej DN200 oraz 0,9 mb przewodu sieci wodociągowej DN80 o całkowitej 

powierzchni 54 m2,  

f) w zakresie działki o numerze 92/2 zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci 

wodociągowej DN 200 w pasie o szerokości 1 m od krawędzi przewodu po każdej z jego stron 

i długości 26,4 mb oraz całkowitej powierzchni 58 m2,    

a łączna powierzchnia służebności przesyłu dla wyżej opisanej infrastruktury wodociągowej 

wynosi 239 m2  

g) pozostawieniu pasa technologicznego, wolnego od obiektów budowlanych i zadrzewień, 

o szerokości 1,0 m (jednego metra), licząc od krawędzi przewodów po każdej z ich stron, 

z zastrzeżeniem, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych, spółka pod firmą Wodociągi 

Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dopuści lokalizację określonych 

typów obiektów budowlanych (m.in. drogi, sieci uzbrojenia terenu itp.) w obszarze pasa 

technologicznego  

h) zapewnieniu dostępu do sieci służbom spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Krakowie lub podmiotom upoważnionym przez spółkę pod firmą 

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (prawo dostępu), 

w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, napraw, 

konserwacji, usuwania awarii, wymiany pod warunkiem każdorazowego przywrócenia terenu 

po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza się możliwość przebudowy 

lub rozbudowy tej sieci lub przyłączania do niej innych nieruchomości pod warunkiem 

uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody każdoczesnego właściciela nieruchomości 

obciążonej;  

 

6. na czas nieoznaczony, na rzecz spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna 

z siedzibą w Krakowie bezpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej 

w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, składającej się z działek o numerach 89/1 

obszaru 0,2037 ha, 109/13 obszaru 0,2805 ha, 109/14 obszaru 0,0490 ha, łącznego obszaru 

0,5332 ha, ograniczając jej wykonywanie do działek o numerach 89/1, zgodnie z załączonym 

do tej uchwały załącznikiem graficznym, polegającej na:   

a) w zakresie działki o numerze 89/1 zainstalowaniu i pozostawieniu przewodu sieci 

wodociągowej DN 200 w pasie o szerokości 1 m od krawędzi przewodu po każdej z jego stron 

i długości 66 mb oraz całkowitej powierzchni 130 m2,  

b) pozostawieniu pasa technologicznego, wolnego od obiektów budowlanych i zadrzewień, 

o szerokości 1,0 m (jednego metra) licząc od krawędzi przewodów po każdej z ich stron, 

z zastrzeżeniem, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych, spółka pod firmą Wodociągi 

Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie dopuści lokalizację określonych 

typów obiektów budowlanych (m.in. drogi, sieci uzbrojenia terenu itp.) w obszarze pasa 

technologicznego,   

c) zapewnieniu dostępu do sieci służbom spółki pod firmą Wodociągi Miasta Krakowa Spółka 

Akcyjna z siedzibą w Krakowie lub podmiotom upoważnionym przez spółkę pod firmą 

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (prawo dostępu), 

w zakresie niezbędnym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, napraw, 

konserwacji, usuwania awarii, wymiany pod warunkiem każdorazowego przywrócenia terenu 

po zakończeniu robót do stanu pierwotnego, przy czym dopuszcza się możliwość przebudowy 



  

lub rozbudowy tej sieci lub przyłączania do niej innych nieruchomości pod warunkiem 

uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody każdoczesnego właściciela nieruchomości 

obciążonej. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

 

 

Przewodniczący Rady Uczelni 


