UCHWAŁA NR 6/2019
SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ
im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 24 stycznia 2019 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie przez Akademię Marynarki
Wojennej w Gdyni służebności przesyłu na rzecz PEWIK
GDYNIA Sp. z o.o. na nieruchomości stanowiącej własność
Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni
Na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawa
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018.1668 z późn. zm.) w zw. z art. 38-41
ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j.
Dz. U. 20 18.1 182 z późn. zm.) i w zw. z art. art. 230 ust. 7 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.
- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U.
2018.1669 z późn. zm.), Senat Akademii Marynarki Wojennej postanawia
co następuje:

§1

1. Senat wyraża zgodę na ustanowienie przez Akademię Marynarki Wojennej
w Gdyni na nieruchomości położonej w Gdyni, oznaczonej ewidencyjnie jako
działka nr 1597, obręb Oksywie 021, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni,
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GDI Y/00037276/1 na
rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni (dalej zw.
„PEWIK GDYNIA") będącego właścicielem przewodu kanalizacji sanitarnej ks300,
odpłatnej i na czas nieokreślony służebności przesyłu polegającej na:
1) prawie PEWIK GDYNIA do korzystania z nieruchomości w zakresie
niezbędnym do posiadania i eksploatacji przewodu, którego lokalizację na
nieruchomości obrazuje mapka stanowiąca załącznik do Porozumienia stron,
2) prawie PEWIK GDYNIA do korzystania z nieruchomości w zakresie
swobodnego dostępu do przewodu w celu dokonywania jego przeglądów,
konserwacji, napraw i innych czynności eksploatacyjnych oraz ewentualnej
wymiany, modernizacji lub przebudowy, w tym skutkującej zmianą parametrów
technicznych przewodu,
3) obowiązku właścicieli nieruchomości uzgodnienia z PEWIK GDYNIA
podejmowania działań mogących kolidować z wykonywaniem przez PEWIK
GDYNIA praw wynikających z ustanowienia służebności, w szczególności
uzgodnienia lokalizacji obiektów budowlanych lub nasadzeń drzew i krzewów
bezpośrednio nad przewodem.
2. Zgoda, o której mowa w ust. 1 , zostanie dołączona do wniosku uczelni o wyrażenie
zgody na ustanowienie służebności przez Prezesa Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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