
UCHWAŁA NR XL/1164/18
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa niezabudowanej 
nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie w rejonie ul. Karpiej stanowiącej działki: 
nr 7/16 i 1/12 z obr. nr 4112 (Dąbie 112) oraz ustanowienia służebności gruntowej przechodu 
i przejazdu na działce nr 7/18 z obr. 4112 (Dąbie 112), położonej przy ul. Szlamowej

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), art.14 ust.1, 2 i 5, art. 25 oraz art. 37 
ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. 
poz.121) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz Skarbu Państwa 
niezabudowanej nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 1/12 o powierzchni 22m2 

i nr 7/16 o powierzchni 14 445m2 z obrębu ewidencyjnego 4112, (Dąbie 112), będącej własnością 
Gminy Miasto Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie ul. Karpiej, ujawnionej w księdze 
wieczystej nr SZ1S/00201131/8, z przeznaczeniem na bazę postojowo-cumowniczą dla lodołamaczy, 
za cenę obniżoną do kwoty 1 zł (słownie jeden złoty) powiększoną o należny podatek VAT.

§ 2. Wyraża się zgodę na obciążenie nieodpłatną służebnością gruntową polegającą na prawie 
przechodu i przejazdu bez prawa parkowania, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto 
Szczecin, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 7/18 o powierzchni 105 m2 z obrębu 
4112 (Dąbie 112), położonej w Szczecinie przy ul. Szlamowej, ujawnionej w księdze wieczystej nr 
SZ1S/00236830/2 na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1/12 
o powierzchni 22m2 i działka nr 7/16 o powierzchni 14 445m2 z obrębu 4112 (Dąbie 112) położonej 
w rejonie ul. Karpiej, ujawnionej w księdze wieczystej nr SZ1S/00201131/8. Zakres wykonywania 
służebności o powierzchni około 11 m2 ogranicza się do gruntu oznaczonego kolorem zielonym na 
mapie poglądowej.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Stefania Biernat
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