
Uchwała nr 212/2014 

Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 29 października 2014 r. 

 

 

w sprawie: zmiany uchwały nr 130/2013 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Miasta 

Poznań nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Golęcińskiej 9 oraz 

ustanowienie hipoteki na przedmiotowych nieruchomościach, a także podjęcie 

działań zmierzających do założenia przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w formie szkoły publicznej wraz 

z internatem stanowiącym integralną część szkoły na ww. nieruchomościach 

 

 

 

Na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r., 

poz. 572 z późn. zm.), art. 68 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

(tekst jedn. Dz. U. 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) i § 27 ust. 1 pkt 16 w związku z § 105 ust. 1, 

3 i 4 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Senat postanawia, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Dokonuje się zmiany treści § 1 ust. 2 uchwały nr 130/2013 Senatu Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 grudnia 2013 roku, w ten sposób, że: 

 

„Wyraża się zgodę na ustanowienie hipoteki na rzecz Miasta Poznań na nieruchomościach, 

położonych w Poznaniu przy ul. Golęcińskiej 9, składających się z następujących działek: 

14/54, cz. 14/55, 14/57, 14/58, 14/60, 14/61, 14/62, 14/63, 14/65, 14/66, 14/67, 14/68, 

14/70, 14/71, 14/72, 15/2, 20/1, arkusz mapy 15, obręb Golęcin, do kwoty 39.204.000,00 zł, 

na okres 10 lat od dnia ich nabycia, w celu zabezpieczenia zwrotu Miastu Poznań udzielonej 

bonifikaty od ceny sprzedaży ww. nieruchomości, po jej waloryzacji”. 

 

§ 2 

 

Zgoda wyrażona niniejszą uchwałą wygasa wraz z upływem obecnej kadencji Senatu, o ile 

nie zostaną dokonane czynności prawne zgodą dozwolone. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

  R e k t o r  
 

 

prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 

 

 


