
Uchwała Nr VIII/65/94 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 19 grudnia 1994 r.  

w sprawie zmiany stanu prawnego nieruchomości przy pl. Armii Krajowej 1 stanowiącej 

siedzibę Urzędu Miejskiego w Szczecinie oraz nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa 

nieruchomości przy ul. Przestrzennej. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

terytorialnym (Dz. U. Nr 16 poz. 95 z późniejszymi zmianami)  oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 

29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 30 

poz. 127 z 1991 r. z późniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - 

Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 32 poz. 191 z 

późniejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Szczecinie 

uchwala, co następuje: 

Wobec zawartego porozumienia pomiędzy Wojewodą Szczecińskim a Prezydentem Miasta 

Szczecina w dniu 19 grudnia 1994 r., którego treść i zakres Rada Miejska akceptuje: 

§ 1. 

1. Wyraża się zgodę na częściowe uchylenie ostatecznej decyzji Wojewody 

Szczecińskiego z dnia 09 sierpnia 1993 r. stwierdzającej nabycie przez Miasto 

Szczecin, z mocy prawa, własności nieruchomości stanowiącej siedzibę Urzędu 

Miejskiego w Szczecinie przy pl. Armii Krajowej 1. Zgoda ta dotyczy części 

nieruchomości służącej w dniu 27 maja 1990 r. wykonywaniu zadań należących do 

organów państwowych.  

2. Wyraża się zgodę na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Szczecińskiego o 

nieodpłatne przekazanie na rzecz miasta części nieruchomości wymienionej w pkt. 1 

po jej obciążeniu prawem użytkowania określonych pomieszczeń przez Filharmonię 

Szczecińską i Rejonowy Urząd Pracy. Użytkowanie to będzie nieodpłatne, jednostki te 

ponosić będą wyłącznie koszty eksploatacyjne.  

§ 2. 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa udziału 95/100 we 

współwłasności zabudowanej nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Przestrzennej 

(działka nr 9 o powierzchni 120,6397 ha z obrębu ewidencji gruntów 4/2 D) obciążonej 

zarządem lotniczym. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta. 

§ 4. 



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Zalewski 

 


