
 

 

 

 

Uchwała nr 9/VI/2019 

Rady Uczelni 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 11 czerwca 2019 r. 

 

 

 

w sprawie wyrażenia przez Radę Uczelni zgody na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

(Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.) 

 

 

 

Rada Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego, działając na podstawie art. 423 ust. 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 ze zm.) 

w zw. z art.  312 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1669), po zapoznaniu się z wnioskiem 

Prorektora UJ ds. Collegium Medicum z dnia 11 czerwca 2019 r. do Prezesa Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o wyrażenie zgody na dokonanie zmiany treści 

ograniczonego prawa rzeczowego, ustanowionej - na nieruchomościach, stanowiących 

własność Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie, położonych 

w Krakowie jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 59 i 60:  

 

 

 

1. nieruchomości utworzonej z działek nr 89/1 o powierzchni 0,2037 ha, nr 109/13 

o  powierzchni 0,2805 ha i nr 109/14 o powierzchni 0,0490 ha, o łącznej powierzchni 

0,5332 ha, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, Wydział IV 

Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KR1P/00091636/6, 

2. nieruchomości utworzonej z działek nr 92/1 o powierzchni 0,1404 ha, nr 87/2 

o powierzchni 0,3989 ha, nr 93/1 o powierzchni 0,1352 ha, nr 107/4 o powierzchni 

0,0255 ha, nr 108/4 o powierzchni 0,0185 ha, nr 131/3 o powierzchni 0,0040 ha, 131/5 

o powierzchni 0,0123 ha, nr 74/1 o powierzchni 0,1391 ha, nr 83/2 o powierzchni 

0,1174 ha, nr 81/2 o powierzchni 0,5147 ha, nr 83/8 o powierzchni 0,0394 ha, nr 143/6 

o powierzchni 0,3711 ha, nr 286/4 o powierzchni 0,0667, dla której Sąd Rejonowy 

dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą o nr KR1P/00045423/3,  

 

- hipoteki umownej łącznej poprzez zmianę sumy z dotychczasowej sumy 66.450.000 zł 

na sumę 102.000.000 (słownie: sto dwa miliony złotych), na rzecz Banku Polska Kasa 

Opieki Spółka Akcyjna w Warszawie, w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku Polska 

Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wynikających z zawartej w dniu 

20 stycznia 2017 roku umowy kredytu w rachunku bieżącym nr 02/2017/MCK-KRA 



wraz z  aneksami z dnia 21.12.2017 r., 28.12.2018 r. oraz 15.03.2019 r., obejmujących 

kapitał, odsetki kapitałowe ustalone w umowie kredytu, odsetki za opóźnienie w spłacie 

kredytu ustalone w umowie kredytu, prowizje i opłaty od kredytu przewidziane i określone 

w umowie kredytu,  

 

wyraża zgodę, o której mowa w art. 423 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce. 

 

 

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Prof. dr hab. Jacek Purchla 

 

 

 

                                                                                     Przewodniczący Rady Uczelni 

 

 

 

 

 


