
UCHWAŁA NR XXXII/924/13

RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 15 lipca 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości 

gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Fryderyka Chopina 49, 49a, 49b, 49c, 49d, 49e, 49f, 

49g, sprzedawanej w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego będącego 

spółdzielnią mieszkaniową 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2013 r., poz. 594 j.t.), art. 68 ust.1 pkt 9 i art. 68 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.: z 2010 r. Nr 106 poz. 

675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307, Nr 200 poz. 1323; z 2011 r. Nr 64 poz. 

341, Nr 115 poz. 673, Nr 130 poz. 762, Nr 106 poz. 622, Nr 135 poz. 789, Nr 129 poz. 732, Nr 187 

poz. 1110, Nr 163 poz. 981, Nr 224 poz. 1337; z 2012 r. Nr 908, Nr 951, Nr 1256, Nr 1429, Nr 

1529); Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży części nieruchomości 

gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, położonej w Szczecinie przy ul. Fryderyka 

Chopina 49, 49a, 49b, 49c, 49d, 49e, 49f, 49g, złożonej z działek gruntu: nr 18/16, nr 52/3, nr 52/4, 

nr 52/5, nr 52/6 w obrębie ewidencyjnym nr 2041 Szczecin – Pogodno o łącznej powierzchni 

0,4603 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW SZ1S/00151824/7, sprzedawanej 

w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego: Spółdzielni Mieszkaniowej 

„ARS” w Szczecinie. 

2. Bonifikatę ustala się w wysokości 92% ceny sprzedaży ww. nieruchomości gruntowej (po 

zaliczeniu na jej poczet prawa użytkowania wieczystego). 

§ 2. 1. Warunkiem udzielenia bonifikaty jest oświadczenie Spółdzielni Mieszkaniowej „ARS”, 

że ustanawiając odrębną własność lokalu mieszkalnego, odda udział we własności nieruchomości 

gruntowej za cenę, odpowiadającą kwocie należnej z tytułu sprzedaży, którą zapłaci za nabycie 

prawa własności nieruchomości gruntowej, po zastosowaniu bonifikaty, proporcjonalnie do 

przypadającego na dany lokal mieszkalny udziału w nieruchomości gruntowej. 

2. W przypadku, gdy spółdzielnia mieszkaniowa odmówi oddania udziału we własności 

nieruchomości gruntowej na zasadach określonych w § 2 ust. 1, Miasto będzie domagało się zwrotu 

udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji. 

3. Zwrot bonifikaty udzielonej do części nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cel inny 

niż mieszkaniowy, nastąpi bez wezwania w ciągu 14 dni od daty ustanowienia przez spółdzielnię 

odrębnej własności lub przeniesienia własności takiego lokalu, stosownie do przypadającego mu 

udziału w nieruchomości gruntowej, lub na wezwanie Miasta – w pozostałych przypadkach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin 

Jan Stopyra
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