
Uchwała Nr 18/2020 

 
Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

obciążenie nieruchomości 

 

 

Na podstawie §35 pkt. 16 Statutu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 

Senat Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na ustanowienie odpłatnej i na czas nieoznaczony służebności przesyłu 

na rzecz Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. 

Golisza 10 (KRS: 0000063704, REGON: 811931430, NIP: 8512624854) na 

nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Unii Lubelskiej/Klonowica (Plac 

Polskiego Czerwonego Krzyża), stanowiącej działkę nr 18/2, obr. 2061, dla której Sąd 

Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00221142/4. 

2. Służebność, o której mowa w ust. 1 ograniczona będzie do terenu zajmowanego przez 

urządzenia przesyłowe, tj. odcinek sieci wodociągowej dn 150 (żeliwo) o łącznej  

długości 8 m i szerokości 1 m wraz z wszelkimi obiektami i urządzeniami niezbędnymi do 

jej eksploatacji będącymi na nieruchomości, zgodnie z zakresem oznaczonym na zielono 

w załączniku do niniejszej uchwały. 

3. Służebność, o której mowa w ust. 1 polegać będzie na:  

1) prawie posadowienia, eksploatacji, remontów, rozbudowy i wymiany,  

2) prawie całodobowego, nieutrudnionego dostępu (wejścia, wjazdu, przechodu, 

przejazdu, dojścia, dojazdu), pracowników ZWiK Sp. z o.o. oraz osób 

i podmiotów działających z upoważnienia Spółki, wraz z niezbędnym sprzętem, 

do przedmiotowych urządzeń ciepłowniczych, 

3) prawie dokonywania przez właściciela urządzeń lub osoby działające w jego 

imieniu czynności związanych z realizacją ww. praw, polegających  

w szczególności na dokonywaniu oględzin, przeglądów, kontroli, pomiarów, 

napraw, konserwacji, demontażu, rozbiórki, wymiany, odbudowy, usuwaniu 

awarii i jej skutków. 

4) powstrzymywaniu się przez każdoczesnych właścicieli, użytkowników 

wieczystych, posiadaczy i użytkowników nieruchomości od działań, które 

utrudniłyby lub uniemożliwiłyby dostęp do wyżej wymienionych urządzeń oraz 

dokonywania nasadzeń drzew i krzewów, szczególnie o rozbudowanym systemie 

korzeniowym, umieszczania obiektów budowlanych oraz innego 

zagospodarowania nieruchomości zagrażającego funkcjonowaniu wbudowanej 

infrastrukturze, a także innych działań w jakikolwiek sposób pozostających  

w sprzeczności z funkcjonowaniem tych urządzeń lub dostępem do nich. 

 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

prof. dr hab. Bogusław Machaliński  

Rektor PUM 

Przewodniczący Senatu 


