
Uchwała nr VI/102/03
Rady Miasta Szczecina
z dnia 26 maja 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozporządzanie udziałami Gminy Miasto Szczecin w 
Spółce Centrum Handlowe Polska l Sp. z o.o.

Na podstawie art. 18 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, póz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i 
Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz,1806)

w celu wykonania postanowień Umowy o współpracy z dnia 16 września 2002 r. zawartej 
pomiędzy CURA Beteiligungsgesellschafrt Polen m.b.H. a Gminą Miasto Szczecin zwanej 
dalej: „Umową o współpracy".

Rada Miasta Szczecina
uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na:
1) zbycie na rzecz CURA Beteiligungsgesellschafrt Polen m.b.H. wszystkich udziałów, 

jakie Gmina Miasto Szczecin posiadać będzie w Spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością Centrum Handlowe Polska l na warunkach określonych w Umowie o 
współpracy oraz w zal. nr 6 do tej Umowy z tym zastrzeżeniem, że zbycie to nie może 
nastąpić wcześniej niż w momencie oddania do użytkowania inwestycji Galeria Kaskada 
lub nie wcześniej jak z upływem dwóch lat od daty wniesienia przez Gminę Miasto 
Szczecin aportem nieruchomości do Spółki Centrum Handlowe Polska l Sp. z o.o.,

lub

2) na zamianę udziałów, jakie Gmina Miasto Szczecin posiadać będzie w Spółce Centrum 
Handlowe Polska l Sp. z o.o. realizującej inwestycję pod nazwą Galeria Kaskada na 
wszystkie udziały, jakie CURA Beteiligungsgesellschafrt Polen m.b.H. posiadać będzie 
w nowoutworzonej Spółce Teatr Pleciuga Sp z o.o. budującej nową siedzibę Teatru 
Pleciuga na warunkach określonych w § 4 ust. l lit. g Umowy o współpracy i w zal. nr 7 
do tej Umowy.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Szczecina

Teresa Grażyna Kochańska


