
 

 

 

 

Uchwała nr 15.27.09.2021 
Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 
z dnia 27 września 2021 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnej polegającej na ustanowieniu hipoteki 

umownej łącznej  

Działając na podstawie § 124 ust. 3 Statutu Uczelni, Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Krakowie postanowił, co następuje: 
 

§ 1 
Senat Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie wyraża/nie wyraża  zgodę/y na dokonanie 
czynności prawnej  polegającej na ustanowieniu przez Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie 
na rzecz Skarbu Państwa- Agencji Mienia Wojskowego hipoteki umownej łącznej na: 

 
1. nieruchomości położonej w Krakowie, jedn. ewid. Krowodrza, obręb 126102_9.0002, K-2, 

składającej się z działki nr 167/71 o pow. 1,0368 ha, nr 167/69 o pow. 3,0056 ha, nr 938/1 o pow. 

0,5941 ha, nr 938/2 o pow. 0,0500 ha, nr 938/3 o pow. 0,0193 ha o łącznej pow. 3,6690 ha, objętej 

księgą wieczystą KR1P/00300606/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w 

Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, 

2. nieruchomości położonej w Krakowie, jedn. ewid. Krowodrza, obręb 126102_9.0002, K-2, 

składającej się z działki nr 167/71 o pow. 1,0368 ha, nr 167/72 o pow. 0,8468 ha, nr 167/74 o pow. 

0,1693, nr 167/75 o pow. 0,3225 ha, nr 167/85 o pow. 0,4541, nr 167/86 o pow. 0,1704 ha o łącznej 

pow. 2,9999 ha, objętej księgą wieczystą KR1P/00459901/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla 

Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, 

do kwoty 15.963.898,00 zł, jako zabezpieczenia zwrotu udzielonej bonifikaty w kwocie 11.900.000,00 

zł po jej waloryzacji wraz z odsetkami z tytułu ewentualnego opóźnienia w zapłacie, liczonymi za okres 

od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego żądanie zwrotu bonifikaty do dnia zapłaty oraz kosztami 

dochodzenia roszczeń w przypadku zbycia nieruchomości lub wykorzystania jej przez Uniwersytet 

Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na cele inne niż cele uzasadniające 

udzielenie bonifikaty przed upływem 10 lat, licząc od dnia jej nabycia. 

 
§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Rektor 

prof. dr hab. Piotr Borek 


