
UCHWAŁA NR 13/2019
SENATU AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ

im. Bohaterów Westerplatte
z dnia 21 marca 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie przez Akademię Marynarki
Wojennej w Gdyni służebności przesyłu na rzecz POLENERGIA
Dystrybucja 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.2018.1182 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 1619, obręb Oksywie 021, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni, V Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą GD1 Y/00037276/1 na rzecz
POLENERGIA Dystrybucja Sp. z o.o. (dalej zw. „POLENERGIA") odpłatnej
i na czas nieokreślony służebności przesyłu polegającej na:
1) prawie POLENERGIA do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie

niezbędnym do posadowienia na niej urządzeń elektroenergetycznych
w postaci kablowej linii elektroenergetycznej nn o długości 12 m,

2) znoszeniu istnienia posadowionych na nieruchomości obciążonej urządzeń,
0 których mowa w pkt 1, po ich posadowieniu,

3) prawie POLENERGIA do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie
niezbędnym do dokonywania czynności związanych z instalacją, eksploatacją,
usuwaniem awarii, naprawami, remontami, konserwacjami, przeglądami,
1 rozbudowami linii kablowych nn, w tym przyłączaniem kolejnych odbiorców,
modernizacjami wszystkich urządzeń elektroenergetycznych znajdujących się
na nieruchomości obciążonej, o których mowa w pkt 1 i 2, wraz z prawem
wejścia, przechodu, przejazdu swobodnego, całodobowego dostępu i wjazdu
na teren odpowiednim sprzętem przez pracowników POLENERGIA oraz przez
wszystkie podmioty i osoby, którymi POLENERGIA posługuje się w związku
z prowadzoną działalnością,

4) szerokości pasa służebności dla odcinka 12 m-1,5 m, czyli 18 m2 powierzchni.
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. -̂x
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