
 

Uchwała nr 15/II/2021 

Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej 

z dnia 15 lipca 2021 r. 

 

 

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

Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

 

 

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

i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, z późn. zm.) oraz § 143 Statutu PW, uchwala się, 

co następuje: 

 

§ 1 

 

Rada Uczelni Politechniki Warszawskiej wyraża zgodę na ustanowienie służebności przesyłu 

polegającej na: 

 prawie wstępu i korzystania z klatki schodowej na poziomie parteru celem wybudowania 

złącza kablowego niskiego napięcia oraz korzystania z budynku na poziomie -1 (piwnica) 

celem wybudowania linii elektroenergetycznych niskiego napięcia, korzystania z tych 

urządzeń zgodnie z przeznaczeniem, a także na prawie całodobowego dostępu służb 

eksploatacyjnych innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w celu instalacji, 

konserwacji, napraw, modernizacji, eksploatacji, przeglądów, demontażu, rozbudowy, 

przyłączenia kolejnych odbiorców oraz dołożenia kolejnych kabli, jednocześnie 

ograniczając wykonywanie tego prawa do powierzchni 0,5 m2 pod złącze kablowe 

oraz długości 11 m i powierzchni 5,5 m2 przeznaczonej pod linie kablowe; 

 na nieruchomości budynkowej (budynek mieszkalny o powierzchni 2991,0 m2) 

stanowiącej własność Politechniki Warszawskiej, położonej w województwie 

mazowieckim, gminie m.st. Warszawa, w Warszawie, dzielnicy Śródmieście, ulicy 

Nowowiejskiej numer 12/18, z obrębu numer 5-05-06, stanowiącej działkę ewidencyjną 

numer 51, o obszarze 390,00 m2 (trzysta dziewięćdziesiąt metrów kwadratowych), 

dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie,  

X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr WA4M/00160282/4; 

 na rzecz spółki pod nazwą innogy Stoen Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres 

spółki: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 46, NIP: 525-23-86-094, REGON: 140787780), 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000270640; 

 za jednorazowym wynagrodzeniem w kwocie 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych), 

powiększonej o należny podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 690,00 zł (sześćset 

dziewięćdziesiąt złotych), to jest w łącznej kwocie brutto – 3 690,00 zł (trzy tysiące sześćset 

dziewięćdziesiąt złotych).  

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

    Sekretarz              Przewodniczący  

   Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej    Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej 

 

 

dr hab. inż. Karol Jan Kowalski, prof. uczelni          mgr Krzysztof Pietraszkiewicz 

 

 

 


