
UCHWAŁA NR XX/355/04
Rady Miasta Szczecina

z dnia 26 kwietnia 2004 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta 
gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania 
zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania 
lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568); 
Rada Miasta Szczecina uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 
1997 r. (zm. uchwałą Nr XLII/532/98 z dnia 26.01.1998 r., Nr X/397/99 z dnia 21.06.1999r., Nr 
XV/465/99 z dnia 25.10.1999 r., Nr XIX/580/2000 z dnia 10.01.2000 r., Nr XII/243/03 z dnia 
24.11.2003 r.) w sprawie określenia zasad prowadzenia przez Zarząd Miasta gospodarki 
majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania i obciążania zabudowanych i 
niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiana lub najmu na okres 
dłuższy niż trzy lata, wprowadza się następujące zmiany:

1. w art. 2 ust. 6 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
"1) zakończenia procesu inwestycyjnego i ujawnienia zabudowy w księdze wieczystej. Wymogu 
tego nie stosuje się, gdy przedmiotem zbycia jest niezabudowana nieruchomość gruntowa oddana 
w użytkowanie wieczyste na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości 
zabudowanej,"
2. w art. 2 ust. 6 pkt 2) otrzymuje brzmienie:
"2) zgodności zainwestowania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na dzień 
złożenia wniosku o nabycie prawa własności, a w przypadku braku planu miejscowego –
zgodności zainwestowania z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
obowiązującym w dniu 31 grudnia 2003 r."
3.  w art. 2 ust. 7 skreśla się pkt. 2

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni, od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Jan Stopyra


