
 

Uchwała: 5/2022 

zm.: uchwała 6/2022 

Uchwała nr 5/2022 

Rady Uczelni Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu  

z dnia 22 lutego 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości 

 

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

i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 478 ze zm.) oraz § 46 ust. 1 pkt 16 Statutu Uniwersytetu 

Medycznego we Wrocławiu im. Piastów Śląskich (załącznik do uchwały Senatu UMW nr 2349 

z dnia 27 października 2021 r.), uchwala się co następuje:  

§ 11 

Rada Uczelni Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu wyraża zgodę na 

zawarcie umowy użyczenia, na podstawie której Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu im. 

Piastów Śląskich odda Uniwersyteckiemu Szpitalowi Klinicznemu we Wrocławiu im. Jana 

Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu w użyczenie nieruchomość położoną we Wrocławiu 

oznaczoną geodezyjnie jako działki o numerach: 27/1, 27/2, 27/3 AM 13, obręb Gaj, przy 

ulicy Spiskiej, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we 

Wrocławiu prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00077190/8 o łącznej powierzchni 13.263,18 

m2 (zwanej dalej – nieruchomością) na którą składa się:  

- działka o numerze: 27/1- o powierzchni 6.436,0 m2,  

- części działki o numerze 27/2- o powierzchni 624,4 m2,  

- części działki o numerze 27/3- o powierzchni 6.202,78 m2,  

w celu realizacji inwestycji budowlanej pod nazwą Budowa Instytutu Pediatrii, a następnie  

w celu prowadzenia na nieruchomości, w powstałych na niej budynkach i budowlach, 

działalności polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej dla dzieci, finansowanych 

wyłącznie ze środków publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 

r., poz. 1285 ze zm.) lub udzielania świadczeń osobom uprawnionym na podstawie umów 

międzynarodowych oraz dla prowadzenia działalności dydaktyczno-naukowej w zakresie  

określonym w programie inwestycyjnym - przez łączny okres 43 lat zgodnie z warunkami 

wskazanymi w udostępnionym Radzie Uczelni projekcie umowy użyczenia.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący Rady Uczelni 

Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 

dr Aleksander Kacprzyk 
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 Zmieniony uchwałą nr 6/2022 Rady Uczelni z dnia 7 czerwca 2022 r. 


