
Uchwała Nr XXIII/278/96 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 27 maja 1996 r. 

w sprawie przyjęcia założeń organizacyjnych i finansowych I Fazy renowacji kwartałów 

Nr 21 i 22 Śródmieścia Szczecina oraz upoważnienia Zarządu Miasta do działań w 

kierunku objęcia udziałów w spółce z o. o. Eureka Invest. 

Na podstawie art. 7 ust. 7 i 15, art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o 

samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74) 

Rada Miejska w Szczecinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się “Założenia organizacyjno-finansowe renowacji I Fazy I Etapu kwartałów nr 21 

i 22 Śródmieścia Szczecina” określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały jako 

podstawę działań Miasta w tym zakresie. 

§ 2. 

Upoważnia się Zarząd Miasta do podjęcia działań mających na celu ustalenia zasad i 

warunków objęcia w imieniu gminy Szczecin udziałów w spółce z o. o. Eureka Invest, 

poprzez wniesienie aportu rzeczowego w postaci prawa użytkowania wieczystego działek na 

osiedlu Samosierry i przy ul. Żupańskiego 12 przeznaczonych pod budownictwo zamienne 

oraz prawa własności do już zrealizowanych na gruncie miejskim elementów tego 

budownictwa. Jednoczesnie u poważnia się Zarząd Miasta do zawarcia z ESPEBEPE Holding 

SA ugody w sprawie ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy w/w prawa własności.  

§ 3. 

Upoważnia się Zarząd Miasta do podjęcia działań mających na celu zapewnienie płynności 

finansowej I Fazy I Etapu renowacji kwartałów 21 i 22, w zakresie budownictwa zamiennego. 

Zaangażowanie środków finansowych budżetu Miasta nie może w tym zakresie przekroczyć 

w roku 1996 kwoty 2 mln zł (słownie dwa miliony zł.). 

§ 4. 

Zobowiązuje się Zarząd Miasta do dokonania wszelkich niezbędnych przygotowań i kroków 

tak, by możliwym było jak najszybsze wznowienie budownictwa zamiennego na os. 

Samosierry i zakończenie budownictwa zamiennego dla I Fazy I Etapu renowacji kwartałów 

21 i 22 do końca I kwartału 1997 r. 

§ 5. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 



§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób miejscowo przyjęty. 

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Zalewski 

  

 


