
Uchwała nr 14/2019 
Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 25 listopada 2019r. 
  

w sprawie wyrażenia zgody przez Radę Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,               

na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu. 

 

Na podstawie art. 423 ust.2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym                      

i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wyraża zgodę na obciążenie 

następujących nieruchomości służebnością przesyłu energetycznego na rzecz Polskich 

Sieci Elektroenergetycznych S.A. i jej następców prawnych, które wchodzą w skład 

Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim oraz Rolniczo-Sadowniczego 

Gospodarstwa Doświadczalnego Przybroda: 

1) Działka nr 96, obręb ewidencyjny Komorniki, gmina Rokietnica, o powierzchni 

77400m2, przy czym służebność dotyczy pasa gruntu o łącznej powierzchni 24067m2, 

a powierzchnia zajęta pod słup 288m2. Kwota wynagrodzenia za ustanowienie 

służebności przesyłu wynosi 240000,00zł netto. 

2) Działka nr 219, obręb ewidencyjny Komorniki, gmina Rokietnica, o powierzchni 

44800m2, przy czym służebność dotyczy pasa gruntu o łącznej powierzchni 4038m2. 

Kwota wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu wynosi 40000,00zł netto. 

3) Działki: 

a) nr 3, obręb ewidencyjny Sady, gmina Tarnowo Podgórne, o powierzchni 

73100m2, przy czym służebność dotyczy pasa gruntu o łącznej powierzchni 

1797m2, 

b) nr 16 obręb ewidencyjny Sady, gmina Tarnowo Podgórne, o powierzchni 

71900m2, przy czym służebność dotyczy pasa gruntu o łącznej powierzchni 

10158m2. 

Kwota wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu dla obu działek wynosi 

155000,00zł netto. 



4) Działka nr 14, obręb ewidencyjny Sady, gmina Tarnowo Podgórne, o powierzchni 

62900m2, przy czym służebność dotyczy pasa gruntu o łącznej powierzchni 8714m2,              

a powierzchnia zajęta pod słup 15m2. Kwota wynagrodzenia za ustanowienie 

służebności przesyłu wynosi 110000,00zł netto. 

5) Działki: 

a) nr 77, obręb ewidencyjny Swadzim, gmina Tarnowo Podgórne,                                 

o powierzchni 80367m2, przy czym służebność dotyczy pasa gruntu                         

o łącznej powierzchni 6774m2, 

b) nr 148 obręb ewidencyjny Sady, gmina Tarnowo Podgórne, o powierzchni 

151400m2, przy czym służebność dotyczy pasa gruntu o łącznej powierzchni 

13796m2, a powierzchnia zajęta pod słup 288m2. 

Kwota wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu dla obu działek wynosi 

245000,00zł netto. 

6) Działka nr 150, obręb ewidencyjny Sady, gmina Tarnowo Podgórne, o powierzchni 

31500m2, przy czym służebność dotyczy pasa gruntu o łącznej powierzchni 15687m2. 

Kwota wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu wynosi 185000,00zł 

netto. 

7) Działki: 

a) nr 6, obręb ewidencyjny Sady, gmina Tarnowo Podgórne, o powierzchni 6800m2, 

przy czym służebność dotyczy pasa gruntu o łącznej powierzchni 1976m2, 

b) nr 15, obręb ewidencyjny Sady, gmina Tarnowo Podgórne, o powierzchni 

72900m2, przy czym służebność dotyczy pasa gruntu o łącznej powierzchni 

9954m2, a powierzchnia zajęta pod słup 126m2, 

c) nr 75/3, obręb ewidencyjny Sady, gmina Tarnowo Podgórne, o powierzchni 

16021m2, przy czym służebność dotyczy pasa gruntu o łącznej powierzchni 

2333m2, 

d) nr 76/2, obręb ewidencyjny Sady, gmina Tarnowo Podgórne, o powierzchni 

996m2, przy czym służebność dotyczy pasa gruntu o łącznej powierzchni 597m2, 

e) nr 77/4, obręb ewidencyjny Sady, gmina Tarnowo Podgórne, o powierzchni 

4118m2, przy czym służebność dotyczy pasa gruntu o łącznej powierzchni 353m2, 



f) nr 75/4, obręb ewidencyjny Sady, gmina Tarnowo Podgórne, o powierzchni 

164973m2, przy czym służebność dotyczy pasa gruntu o łącznej powierzchni 

13363m2, 

g) nr 75/5, obręb ewidencyjny Sady, gmina Tarnowo Podgórne, o powierzchni 

25546m2, przy czym służebność dotyczy pasa gruntu o łącznej powierzchni 

10059m2, a powierzchnia zajęta pod słup 141m2, 

h) nr 78/7, obręb ewidencyjny Sady, gmina Tarnowo Podgórne, o powierzchni 

244452m2, przy czym służebność dotyczy pasa gruntu o łącznej powierzchni 

18102m2, 

i) nr 80/3, obręb ewidencyjny Sady, gmina Tarnowo Podgórne, o powierzchni 

4360m2, przy czym służebność dotyczy pasa gruntu o łącznej powierzchni 651m2. 

Kwota wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu dla wszystkich działek 

wynosi 1.600.000,00zł netto. 

8) Działka nr 96, obręb ewidencyjny Przybroda, gmina Rokietnica, o powierzchni 

800800m2, przy czym służebność dotyczy pasa gruntu o łącznej powierzchni 82722m2, 

a powierzchnia zajęta pod słupy 423m2. Kwota wynagrodzenia za ustanowienie 

służebności przesyłu wynosi 925.000,00zł netto. 

2. Na wymienionych powyżej nieruchomościach powstanie dwutorowa linia 

elektroenergetyczna napowietrzna 400kV relacji Piła Krzewina-Plewiska, o szerokości pasa 

technologicznego wynoszącego 70m, czyli po 35m w obie strony od osi linii. 

 

§ 2 

1. Kwoty wynagrodzeń, o których mowa powyżej płatne będą jednorazowo z góry przed 

podpisaniem aktu/aktów notarialnych, których opłacenie w całości obciążać będzie 

operatora energetycznego.  

 

 

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 


