
Uchwała Nr XXV/313/96 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 18 lipca 1996 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ofertowego 

ograniczonego budynków położonych przy ul. Mickiewicza 45 wraz z oddaniem w 

wieczyste użytkowanie gruntu przynależnego do poszczególnych budynków.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

terytorialnym (tj. Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszą zmianą) oraz art.4 ust. 1 i 6 

ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości 

(Dz. U. z 1991 r. Nr 30 poz. 127 z późniejszymi zmianami), art. 41 ust. 2 i art. 42 ust. 1, 2 i 3 

ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej 

Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. z 19 89 r. Nr 29 poz. 154 z późniejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Szczecinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W Uchwale Nr XLII/590/93 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 08 listopada 1993 r.  

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ofertowego ograniczonego budynków położonych 

przy ulicy Mickiewicza 45 wraz z oddaniem w wieczyste użytkowanie gruntu przynależnego 

do poszczególnych budynków wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 1:  

1. dotychczasowy tekst ust. 1 otrzymuje brzmienie: “Sprzedać w drodze 

przetargu ofertowego ograniczonego do podmiotów prowadzących działalność 

w zakresie oświaty, nauki, kultury, służby zdrowia, kultu religii i administracji 

budynki oznaczone Nr 3, 4, 5, 6, 6a zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej 

uchwały wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu niezbędnego do 

prawidłowego funkcjonowania poszczególnych budynków, stanowiącego 

część działki nr 10 o pow. 18833 m
2 

z obrębu 147 Pogodno, położonej przy ul. 

Mickiewicza 45 w Szczecinie”. Zobowiązuje się Zarząd Miasta do 

uzgodnienia warunków przetargu oraz wstępnej koncepcji podziału terenu  

z Komisją Budownictwa i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej. Brak 

stanowiska Komisji Budownictwa i Planowania Przestrzennego w przeciągu 

czternastu dni, upoważnia Zarząd Miasta do zorganizowania przetargu.  

2. w ust. 2 wyraz “nabywcę” zastępuje się wyrazem “nabywców”,  

3. wykreśla się ust. 3.  

2. W § 2 ust. 3 wyraz “realizacyjnego” zastępuje się wyrazem “zagospodarowania”.  

§ 2. 

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3. 



Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


