
UCHWAŁA NR XLI/770/05
Rady Miasta Szczecin

z dnia 20 czerwca 2005 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat 
nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta Szczecin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 08 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 163, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203); Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje:

§ 1. Zmienia się §1 i §2 Uchwały Nr XXXVI/803/01 Rady Miasta Szczecina z dnia 5 
marca 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 15 lat nieruchomości 
gruntowych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin:
- §1 uchwały otrzymuje brzmienie: „wyraża się zgodę na wydzierżawienie 

dotychczasowym użytkownikom i dzierżawcom w trybie bezprzetargowym na okres 
18 lat nieruchomości gruntowych wymienionych w załączniku do uchwały”,

- §2 uchwały otrzymuje brzmienie: zobowiązuje się Prezydenta Miasta do zawarcia umów 
dzierżawy z zapisem obligującym dzierżawców do zagospodarowania przedmiotu 
dzierżawy zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie funkcji 
i formy w okresie 6 lat od daty zawarcia umowy dzierżawy.   

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra



Załącznik
do Uchwały Nr XLI/770/05
Rady Miasta Szczecin
z dnia 20 czerwca 2005 r.

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia na 
okres 18 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz ich dotychczasowych 
użytkowników i dzierżawców

L.p. Położenie (ulica) Dane geodezyjne Powierzchnia 
        w m2

                   Uwagi

1. Bogusława 
dz. nr 15/10 
z obrębu 
41 Śródmieście 

        318
Istniejąca zabudowa niezgodna 
z planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta 

2. Łokietka 
dz. nr 17/7 
z obrębu 
42 Śródmieście 

        471
Istniejąca zabudowa niezgodna 
z planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta

3. Gorkiego 
dz. nr 62/3 
z obrębu 
146 Pogodno

        35
Istniejąca zabudowa niezgodna 
z planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta

4. Bulwar Gdański
cz. dz. nr 25 
z obrębu 
86 Śródmieście

  ca.2000
Istniejąca zabudowa niezgodna 
z planem zagospodarowania 
przestrzennego miasta


