
Uchwała Nr XIX/592/2000
Rady Miasta Szczecina
z dnia 10 stycznia 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu i warunków zagospodarowania terenów położonych w Szczecinie w sąsiedztwie lotniska 
sanitarno-sportowego Szczecin Dąbie oraz w sprawie zniesienia współwłasności.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. "a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; Nr 58, 
poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43; Nr 106, poz. 679; Nr 107, poz. 686; Nr 113, poz. 734; Nr 123, 
poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; Nr 162, poz. 1126i z 1996 r. Nr 91, poz. 409, Nr 149, poz. 704 i z 1997 r. Nr 5, poz. 24, 
Nr 107, poz. 689, Nr 121, poz. 770, Nr 123, poz. 780 oraz Nr 143, poz. 956) 

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje

§ 1.

W Uchwale Rady Miasta Szczecina Nr III/W/357/99 z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sposobu i warunków zagospodarowania terenów 
położonych w Szczecinie w sąsiedztwie lotniska sanitarno-sportowego Szczecin Dąbie wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
“3.w przypadku zakończenia przetargu o którym mowa w ust. 1 wynikiem 
negatywnym, upoważnia się Zarząd Miasta do zawarcia umowy dzierżawy 
przygotowanej w drodze rokowań przez zespół negocjacyjny, złożony m. in. z 
przedstawicieli wszystkich Klubów Radnych Rady Miasta Szczecina.” 

�� w § 4 w ust. 1 wyrazy “w ciągu 3 lat” zastępuje się wyrazami “najpóźniej w ciągu 5 
lat”.

3. w § 4 w ust. 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje po przecinku wyrazy
“na zasadach ustalonych w odrębnej umowie”. 

§ 2 .

1. Wyraża się zgodę na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowej stanowiącej 
działkę Nr 9 z obr. 4/2 Szczecin Dąbie , przez jej podział.

2. W przypadku zniesienia współwłasności wyraża się zgodę na dzierżawę 
nieruchomości stanowiącej po jej podziale własność Gminy Szczecin na warunkach 
określonych w niniejszej uchwale oraz w uchwale Nr III/W/357/99 Rady Miasta 
Szczecina z dnia 26 kwietnia 1999 r. 

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Szczecina.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski


