
Uchwała nr 5/2021 
Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 08 lutego 2021 r. 
  

w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu               

na dokonanie przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czynności prawnej w zakresie 

rozporządzania składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości. 

 

Na podstawie art. 38-41 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 

państwowym (t.j. Dz. U. 2020, poz.735), a także art. 423 ust.2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1 

Rada Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wyraża zgodę na dokonanie przez 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu czynności prawnej w zakresie rozporządzania 

składnikami aktywów trwałych w rozumieniu przepisów o rachunkowości – ustanowienie          

na rzecz pani Katarzyny Busza – Stempniewicz oraz każdoczesnego właściciela działki nr 20, 

obręb ewidencyjny Zielonka, gmina Murowana Goślina, powiat poznański, zapisanej                         

w księdze wieczystej nr PO1P/00102207/0, służebności przechodu i przejazdu                                    

na nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr PO1P/00228851/8, będącej własnością 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przy czym wykonanie opisanej służebności 

ograniczone będzie do działek nr 338 i 425, obręb Zielonka, zapisanych w w/w księdze 

wieczystej, w zakresie pasa gruntu zaznaczonego na mapie, stanowiącej załącznik nr 1                   

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

1. Służebność winna być ustanowiona notarialnie, za jednorazowym wynagrodzeniem 

i na czas nieokreślony. 

2. Kwota wynagrodzenia ustalona przez biegłego rzeczoznawcę w wysokości 670,00 zł netto, 

płatna będzie jednorazowo z góry przed podpisaniem aktu notarialnego, którego opłacenie 

w całości obciążać będzie osobę, na rzecz której ustanawiana będzie służebność. 



3. W związku z tym, że działki obciążane służebnością nie są działkami drogowymi, w akcie 

notarialnym należy jednoznacznie opisać lokalizację i szerokość pasa gruntu oznaczonego 

na mapie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, na którym świadczona będzie 

służebność przechodu i przejazdu. 

4. W akcie notarialnym należy zawrzeć stosowne oświadczenie osoby na rzecz której 

udzielana będzie służebność, że ona oraz każdocześni właściciele działki nr 20, jak również 

osoby korzystające z opisywanej służebności, nie będą wnosić o utrzymanie tego pasa 

w stanie przejezdności, jak i nie będą dochodzić jakichkolwiek odszkodowań od szkód, które 

mogą mieć miejsce w związku z jego użytkowaniem. 

5. Podatek od nieruchomości od powierzchni, na której świadczona będzie służebność, 

kwalifikowana przez organ podatkowy jako nie związana z prowadzeniem działalności 

rolniczej, obciążać będzie w całości właściciela działki nr 20. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

P r z e w o d n i c z ą c y  
R a d y  U c z e l n i  

  
  

mgr inż. Tomasz Markiewicz 


