
           

UCHWAŁA NR LV/908/18 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia 25 czerwca 2018 r. 

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki. 
 

Na podstawie art. 18 pkt. 19 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 t.j.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 t.j.), art. 65 ust. 
1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1007 t.j.) oraz §18 ust. 1 Uchwały nr XVII/493/12 Sejmiku Województwa 
Podkarpackiego z dnia 23 listopada 2012 roku w sprawie zasad gospodarowania 
mieniem Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2012 r. poz. 2958),  
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego 
uchwala, co następuje: 

 

§ 1 
1. Wyraża się zgodę  na ustanowienie trzech równorzędnych hipotek umownych 

łącznych, każda w wysokości 150 % danego kredytu na nieruchomościach 
stanowiących własność Województwa Podkarpackiego, położonych w: 

1) Tajęcinie, gm. Trzebownisko, oznaczonej jako działka 425/13 o pow. 1,5877 ha, 
obj. księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00221125/3, 

2) Jasionce, gm. Trzebownisko, oznaczonej jako działka 1867/270 o pow. 1,0126 
ha, obj. księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00221126/0, 
zabudowanych budynkiem G2A Arena Centrum Wystawienniczo – 
Kongresowego Województwa Podkarpackiego, 

3) Rzeszowie przy ul. Naruszewicza, w obrębie ewidencyjnym 207 Śródmieście 
Miasta Rzeszowa, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 1068 o powierzchni 0,0985 ha, zabudowanej czterokondygnacyjnym 
budynkiem biurowym, obj. księgą wieczystą KW nr RZ1Z/00200709/8. 

2. Ustanowienie trzech równorzędnych hipotek umownych łącznych, każdej  
w wysokości 150 % danego kredytu następuje w celu zabezpieczenia 
zobowiązań Województwa Podkarpackiego z tytułu zaciągniętego kredytu 
restrukturyzacyjnego w Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację programów 
naprawczych podmiotów leczniczych, tj.: 

1) na zabezpieczenie kredytu udzielonego Wojewódzkiemu Szpitalowi 
Podkarpackiemu im. Jana Pawła II w Krośnie: kredyt 43 mln zł, hipoteka umowna 
łączna do kwoty 64,5 mln zł, 

2) na zabezpieczenie kredytu udzielonego Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Św. Ojca 
Pio w Przemyślu: kredyt 69 mln zł, hipoteka umowna łączna do kwoty 103,5 mln 
zł, 

3) na zabezpieczenie kredytu udzielonego Wojewódzkiemu Szpitalowi im. Zofii  
z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu: kredyt 36,8 mln zł, hipoteka umowna 
łączna do kwoty 55,2 mln zł, 
których Samorząd Województwa Podkarpackiego jest organem założycielskim. 

   

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


