
        UNIWERSYTET                                                                              
MIKOŁAJA KOPERNIKA        
          W TORUNIU 

 
UCHWAŁA Nr 135 

 
Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 
z dnia 25 listopada 2014 r.  

 
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz ENEA Operator 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 nr 67, nr 54 i nr 85 Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu położonych w Bydgoszczy: 
1) kabli średniego napięcia o sumarycznej długość trasy kablowej 1330 m, w skład których 

wchodzą: 
a) odcinek linii pomiędzy stacjami „WW 1/I” a „WW 3/I” – 20 m, 
b) odcinek linii pomiędzy stacjami „Szpital 30-lecia” a „Bispomasz” – 170 m, 
c) odcinek linii pomiędzy stacjami „Szpital 30-lecia” a „WW 1/II” – 330 m, 
d) odcinek linii pomiędzy GPZ Rupienica a stacją „WW 1/I” – 420 m, 
e) odcinek linii pomiędzy GPZ Rupienica a stacją „Szpital 30-lecia” (dz. nr 67) – 250 m, 
f) odcinek linii pomiędzy GPZ Rupienica a stacją „Szpital 30-lecia” (dz. nr 85) – 110 m, 
g) odcinki trzech ułożonych równolegle linii 15kV pomiędzy GPZ Rupienica a stacjami 

„WW 1/III”, „WW 1/IV” i „WW 1/V” – 30 m; 
2) kabli niskiego napięcia, w skład których wchodzi jedenaście kabli 0,4kV ułożonych obok 

siebie w ziemi na odcinku 20 m; 
3) stacji transformatorowej „WW 1/1”; 
4) urządzeń elektroenergetycznych SN zabudowanych w wydzielonej części budynku stacji 

transformatorowej „Szpital 30-lecia”; 
stanowiących własność ENEA Operator Sp. z o. o., służących do dostarczania energii 
elektrycznej na potrzeby Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy  
przy ul. Ujejskiego 75 
 

Senat 
 

Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Collegium Medicum z dnia 18 listopada 2014 r. 
 

wyraża zgodę 
 
na ustanowienie na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. na czas nieoznaczony służebności 
przesyłu na położonych w Bydgoszczy: działce nr 67 przy ulicy Ujejskiego 75, objętej księgą 
wieczystą KW nr BY1B/00006081/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy  
oraz działce nr 54 przy ul. Ujejskiego 75 i działce nr 85 przy ul. Ujejskiego, objętych księgą 
wieczystą  KW nr BY1B/00076898/1  prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy.  
 



 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 ENEA Operator 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 


