
UCHWAŁA NR XXXIX/1127/18
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin lokalu 
niespełniającego wymogu samodzielności oznaczonego nr 5a, położonego w budynku  przy ul. 
Św. Wojciecha 1 w Szczecinie, w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokalu 
mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Św. Wojciecha 1 w Szczecinie oraz określenia 
wysokości stawki bonifikaty od ceny sprzedaży

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130) i art. 37 ust. 2 pkt 6, art. 68 ust. 1 pkt 10 
i art. 68 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018 r., 
poz. 121, poz. 50, z 2017 r. poz. 1509); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż należącego do Gminy Miasto Szczecin lokalu niespełniającego 
wymogu samodzielności oznaczonego nr 5a położonego w Szczecinie w budynku przy 
ul. Św. Wojciecha 1 o pow. 70,52 m2 wraz z udziałem w wysokości 24/1000 części w częściach 
wspólnych budynków oraz na oddanie w użytkowanie wieczyste udziału w wysokości 24/1000 części 
w nieruchomości gruntowej stanowiącej działki nr 102, 106, 11/3 o powierzchni 1 115 m2 z obrębu 
Śródmieście 41 w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 5 położonego 
w budynku przy  ul. Św. Wojciecha 1 w Szczecinie.

§ 2. Ustala się bonifikatę w wysokości 50% od ceny lokalu niespełniającego wymogu 
samodzielności wskazanego w § 1 - sprzedawanego na cele mieszkaniowe w trybie bezprzetargowym 
na rzecz właściciela lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w budynku przy ul. Św. Wojciecha 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Stefania Biernat
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