
UCHWAŁA NR 13/2022 
RADY UCZELNI 

WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  
z dnia 7 grudnia 2022 r. 

 
w sprawie:  wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Stoen 

Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. 
 

 
Na podstawie art. 423 ust. 2  ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 
nauce (DZ.U. 2022 poz. 574 j.t.) oraz § 194 ust. 3 i 4 Statutu Warszawskiego Uniwersytetu 
Medycznego uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1. 
 

Rada Uczelni Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wyraża zgodę na ustanowienie na 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 32/1 z obrębu 4-15-04  

(KW WA3M/00490451/5) służebności przesyłu polegającej na: 

 

- prawie wstępu i korzystania z gruntu celem wybudowania sieci elektroenergetycznej 

kablowej nN, korzystania z tych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem, a także na prawie 

całodobowego dostępu służb eksploatacyjnych Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w 

Warszawie w celu instalacji, konserwacji, napraw, modernizacji, eksploatacji, przeglądów, 

demontażu, rozbudowy, przyłączania kolejnych odbiorców oraz dołożenia kolejnych kabli, 

jednocześnie ograniczając wykonanie tego prawa do gruntu o pow. 5,40 m2, zgodnie  

z załącznikiem graficznym; 

 

- prawie do swobodnego całodobowego korzystania z pomieszczenia stacji TRAFO, o pow. 

8,0 m2, zlokalizowanego w budynku technicznym, wzdłuż północno-wschodniej granicy 

działki ew. 32/1 przy ul. Sierakowskiego, utrzymywania na nieruchomości stacji 

transformatorowej 15/04 kV, wraz z wszelkimi obiektami i urządzeniami do jej eksploatacji,  

w tym szafy MBS oraz instalacji TELCO, w celu instalacji, konserwacji, napraw, 

modernizacji, eksploatacji, przeglądów, demontażu, rozbudowy, przyłączania kolejnych 

odbiorców; 

 

na rzecz Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Warszawie (adres: 00-672 Warszawa, ulica Piękna numer 46, NIP: 5252386094, REGON: 

140787780), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS: 0000270640, 

 

- za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 36.700,00 zł (trzydzieści sześć tysięcy 

siedemset złotych) powiększonej o należny podatek od towarów i usług VAT według stawki 

23% tj. w kwocie brutto 45.141,00zł.  

 



 

Mapy Nieruchomości z zaznaczeniem służebności przesyłu stanowią załącznik do niniejszej 

uchwały. 
 
 
 

§ 2. 
 
Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia.

 

 
 
 
 
 
 

 Prof. dr hab. inż. ALEKSANDER NAWRAT 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY UCZELNI WUM 
 
 


