
        UNIWERSYTET                                                                                    
MIKOŁAJA KOPERNIKA        
          W TORUNIU 

 
UCHWAŁA Nr 136 

 
Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
z dnia 25 listopada 2014 r.  

 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Polskiej Spółki  

Gazownictwa sp. z o.o. służebności przesyłu na nieruchomościach  
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

położonych w Bydgoszczy 
 

Na podstawie art. 62 ust. 1  w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo  
o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz § 45 ust. 1 pkt 20  
lit. d Statutu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia z dnia 22 października  
2013 r. 
 

u c h w a l a  się, co następuje: 
 

§ 1 
 

Ze względu na usytuowanie na działkach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
położonych w Bydgoszczy: 
1)  na działce nr 12/12 o pow. 1,8327 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy  

w Bydgoszczy księga wieczysta KW nr BY1B/00064509/1: 
a) stacji gazowej SRP IIº o przepustowości Q 2000 m³/h, 
b) gazociągu średniego ciśnienia dn180 o długości 15,00 m, 

2) na działce 12/7 o pow. 2,3353 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy  
w Bydgoszczy księga wieczysta KW nr BY1B/00094426/4:  
a) gazociągu średniego ciśnienia dn180 o długości 118,00 m,  

stanowiących własność Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o. o., służących do przesyłania gazu 
na potrzeby kotłowni Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. 
M. Curie-Skłodowskiej 9 
 

Senat 
 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Collegium Medicum z dnia 21 października 2014 r. 

 
wyraża zgodę 

 
na ustanowienie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. na czas nieoznaczony 
służebności przesyłu na położonych w Bydgoszczy: nieruchomości przy ulicy M. Curie 
Skłodowskiej, objętej księgą wieczystą KW nr BY1B/00064509/1 prowadzoną przez Sąd 
Rejonowy w Bydgoszczy oraz nieruchomości przy al. Powstańców Wielkopolskich, objętej 
księgą wieczystą KW nr BY1B/00094426/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy  
w Bydgoszczy. Wykonywanie służebności przesyłu ograniczać się będzie do działek gruntu  
nr 12/12 i 12/7. 
 
 
 
 



 2

§ 2 
 

Ustanowienie służebności, o której mowa w § 1 może nastąpić pod warunkiem, że Minister 
Skarbu Państwa, na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania 
uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 1224),  wyrazi zgodę 
na ustanowienie na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. służebności przesyłu na 
nieruchomościach UMK, o których mowa w § 1. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2014 r. 

 
 
 
 

                                                                       Przewodniczący Senatu 
 
 

                                                                                        Prof. dr hab. Andrzej Tretyn  
                 Rektor 


