
 
 
 

 

 

 

 

 
Uchwała nr 5/VI/2022 

Rady Uczelni Uniwersytetu Jagiellońskiego 

z dnia 14 czerwca 2022 r. 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Uniwersytetem 

Jagiellońskim a Spółką MF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 

poprzez przeniesienie na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego udziału w wysokości 1/2 części 

w niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr 445/4, nr 445/5 i nr 445/6 

położonych w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb nr 7, objętej księgą 

wieczystą nr KR1P/00016635/0 wraz z dopłatą pieniężną w zamian za przeniesienie na 

własność Spółki MF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 223 położoną w Krakowie, jednostka ewidencyjna 

Podgórze, obręb nr 38, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00233980/0  

§ 1 

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

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) 

oraz § 193 ust. 3 Statutu Uniwersytetu Jagiellońskiego, po zapoznaniu się z wnioskiem Rektora 

Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 30 maja 2022 r. (60.06.12.2022) do Prezesa Prokuratorii 

Generalnej RP o wyrażenie zgody na: 

1) dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Uniwersytetem Jagiellońskim a spółką MF 

spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (przy ul. Drukarskiej 

1A/1U, 30-348 Kraków) poprzez przeniesienie na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego udziału 

wynoszącego 1/2 części w niezabudowanej nieruchomości składającej się z działek nr 445/4, 

445/5 i 445/6 o łącznej powierzchni 0,1594 ha położonych w Krakowie, jednostka 

ewidencyjna Podgórze, obręb 7, objętych księgą wieczystą KR1P/00016635/0 w zamian 

za przeniesienie na rzecz MF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Krakowie własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę nr 223 

o powierzchni 0,2006 ha położoną w Krakowie, jednostka ewidencyjna Podgórze, obręb 38, 

objętą księgą wieczystą KR1P /00233980/0; 

2) dokonanie na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego przez spółkę MF spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie dopłaty pieniężnej w wysokości odpowiadającej 

różnicy pomiędzy wartościami przedmiotów umowy zamiany ustalonej przez rzeczoznawcę 

majątkowego, do której doliczony zostanie podatek VAT; 

- 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 

 

 



 
 
 

 


