
UCHWAŁA NR  04/2012 
SENATU KARKONOSKIEJ PA ŃSTWOWEJ SZKOŁY WY ŻSZEJ 

 W JELENIEJ GÓRZE 
z dnia 13 lutego 2012 roku 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach 
stanowiących mienie Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze  

 
Na podstawie: § 28 ust. 2  pkt 4a  Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej  
w Jeleniej Górze uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu zgodnie z art. 3051 kodeksu 
cywilnego ograniczając jej wykonanie do części nieruchomości wzdłuż sieci   
i przyłącza ciepłowniczego, polegającej na prawie do korzystania z nieruchomości 
poprzez swobodny dostęp w celu i w zakresie związanym z eksploatacją (obsługa, 
konserwacja, remont, czynności kontrolno-pomiarowe) na okres 10 lat. Służebność 
ustanowiona zostaje na nieruchomości położonej w Jeleniej Górze, przy ulicy 
Lwóweckiej 18 oznaczonej geodezyjnie jako działka 2/1, dla której w Sądzie 
Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta KW nr 
JG1J/00011172/4 oraz nieruchomości stanowiącej działkę nr 1/27  położonej  
w Jeleniej Górze przy ul. Kadetów 1, działkę  nr 1/28 położonej w Jeleniej Górze przy 
ul. Kadetów 3, działkę nr 1/29 położonej  w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych, 
działkę 1/43 położonej w Jeleniej Górze przy ul. Podchorążych, dla których w Sądzie 
Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta KW nr 
JG1J/00077130/8, w formie aktu notarialnego na rzecz ECO Jelenia Góra Sp. z o.o.  
z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Karola Miarki 46, wpisaną do rejestru 
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego we Wrocławiu po numerem 
KRS0000034550, NIP  611-02-03-138.  

2. Koszty notarialne i sądowe związane z ustanowieniem służebności przesyłu poniesie 
ECO Jelenia Góra Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze przy ul. Karola Miarki 46. 

3. Wykonanie uchwały powierza się Rektorowi.  
 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Rektor 
 

dr hab. Henryk Gradkowski 
prof. Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej 

w Jeleniej Górze 
 

 


