
 

UCHWAŁA Nr 11/2013 
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 30 stycznia 2013 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu  
na rzecz FORTUM POWER AND HEAT POLSKA Sp. z o.o. 

 
 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  
 

§ 1.1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego wyraża zgodę na ustanowienie odpłatnej 
służebności przesyłu na rzecz FORTUM POWER AND HEAT POLSKA Sp. z o.o., obejmującej 
prawo do posadowienia elementów infrastruktury ciepłowniczej w postaci sieci ciepłowniczej  
i eksploatacji tej sieci zgodnie z jej przeznaczeniem, na: 

 
1) nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 49/3 

AM-35, obręb Plac Grunwaldzki, o powierzchni 10300 m2, dla której aktualnie 
prowadzona jest księga wieczysta numer: WR1K/00291654/5; 

2) nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 1/2 
AM-35, obręb Plac Grunwaldzki, o powierzchni 5712 m2, dla której aktualnie 
prowadzona jest księga wieczysta numer: WR1K/00187887/5; 

3) nieruchomości położonej we Wrocławiu, oznaczonej ewidencyjnie jako działki nr 24/1 
AM-36 oraz działki nr 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 49/4 AM-35, obręb Plac Grunwaldzki,  
o powierzchni  56355 m2, dla której aktualnie prowadzona jest księga wieczysta numer: 
WR1K/00047386/0; 

 
z zachowaniem procedury wymaganej przepisami prawa. 
 

2. Planowany przebieg sieci ciepłowniczej na nieruchomości opisanej w § 1 ust. 1 
pkt 3 przebiega wyłącznie przez działkę 24/1 AM-36, obręb Plac Grunwaldzki. W przypadku 
wyodrębnienia z nieruchomości opisanej w § 1 ust.1 pkt 3 nowej nieruchomości składającej się 
wyłącznie z działki nr 24/1 AM-36, obręb Plac Grunwaldzki i utworzenia nowej księgi wieczystej 
dla w/w wyodrębnionej nieruchomości, służebność przesyłu ustanowiona zostanie na w/w 
wyodrębnionej nieruchomości – w miejsce nieruchomości określonej wyżej w § 1 ust. 1 pkt 3. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodniczący Senatu 
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego 

 
 
 

prof. dr hab. Marek Bojarski 
 


