
Uchwała Nr XI/87/91 

z dnia 28 lutego 1991r. 

W sprawie: wykonania pierwokupu przez Miasto. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

terytorialnym 

( Dz. U. Nr 16, poz. 956 Nr 34 poz. 199, Nr 43 poz. 253, Nr 89 poz. 518 z 1991r. Nr 4, poz.  

18 ) i art. 84 ust. 3 z dnia 29.04.1985r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości 

( Dz. U. z 1989r. Nr 14, poz. 74, 1990r. Nr 79, poz. 464, 1991r. Nr 9 poz. 29 ).  

Rada Miejska w Szczecinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Wykonać prawo pierwokupu wobec nieruchomości wymienionych poniżej i nabyć te 

nieruchomości celem przeznaczenia ich do sprzedaży na warunkach przetargu.  

§ 2. 

1. Nieruchomość położona w Szczecinie - Jezierzycach działka Nr 53/11 o pow. 600 m
2
, 

wpisana do księgi wieczystej Nr 6000 zgodnie z planem zagospodarowania 

przestrzennego osiedla Jezierzyce przeznaczona na cele zabudowy mieszkaniowej. 

Cena nieruchomości wynosi 50.000.000,-zł / słowie: pięćdziesiąt milionów /.  

2. 1/2 nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Średniej 60 działka Nr 134, obręb 

6 pow. całej działki 389 m
2
 wpisana do księgi wieczystej Nr 74527. Cena 1/2 części 

nieruchomości wynosi 20.000.000,-zł / słownie: dwadzieścia milionów /.  

3. Nieruchomość położona w Szczecinie - Płoni przy ul. Klonowej 2a, działka Nr 23/4 w 

obrębie Płonia o obszarze 1.2483 m
2
 wpisana do księgi wieczystej Nr 68144. Cena 

całej nieruchomości wynosi 120.000.000,-zł / słownie: sto dwadzieścia milionów /.  

4. Grunt położony w Szczecinie przy ul. Malwowej 61 z obrębu 15, działka Nr 169 o 

obszarze 274 m
2
 wpisana do księgi wieczystej Nr 68279. Cena działki 35.510.400,-zł / 

słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset dziesięć tysięcy czterysta złotych /.  

5. Nieruchomość położona w Szczecinie przy ul. Grzegorza z Sanoka Nr 47, działka Nr 

1979/41 i 1980/41 o łącznym obszarze 610 m
2
. Cena całej nieruchomości wynosi 

40.000.000,-zł / słownie: czterdzieści milionów /.  

6. Nieruchomość niezabudowana, położona w Szczecinie - Kluczu. rej. 50 działka nr 45 

o pow. 4541 m
2
. Cena całej nieruchomości 10.800.000,-zł / słownie: dziesięć 

milionów osiemset tysięcy złotych /.  

§ 3. 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Przewodniczący Rady 

Jan Otto  

  

 


