
UCHWAŁA NR XII/339/07
Rady Miasta Szczecin
z dnia 30 lipca 2007 r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej nieruchomości 
położonej przy ul. Miodowej w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zm. 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 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, 
Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz 
art. 37 ust. 2 pkt 3 i art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, zm. z 2004 r. Nr 281 poz. 2782,
z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104 poz. 708, 
Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601, z 2007 r. Nr 69 poz. 468); Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na oddanie w użytkowanie wieczyste, w drodze bezprzetargowej,
na rzecz Krajowego Towarzystwa Autyzmu Oddział w Szczecinie, części nieruchomości 
gruntowej niezabudowanej, położonej przy ul. Miodowej w Szczecinie, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 19/1 w obrębie 12-Pogodno, o powierzchni 
2,1725 ha, po dokonaniu jej geodezyjnego wydzielenia. Zakres nieruchomości przeznaczonej 
do oddania w użytkowanie wieczyste ogranicza się do gruntu o powierzchni ok. 0,9655 ha 
oznaczonego kolorem czerwonym na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 2. Nieruchomość przeznacza się na cele opieki społecznej i opieki zdrowotnej oraz 
rehabilitacji, na rzecz osób niepełnosprawnych, niezwiązane z działalnością zarobkową.

§ 3. Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 97% od pierwszej opłaty 
ustalonej w wysokości 15 % ceny nieruchomości oraz bonifikaty w wysokości 0% od opłat 
rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

§ 4. Do czasu zawarcia umowy użytkowania wieczystego, wyraża się zgodę na zawarcie 
umowy użytkowania na czas nieoznaczony.

§ 5. Opłatę roczną za użytkowanie nieruchomości ustala się w wysokości 1 zł netto.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 7. Traci moc uchwała nr LXI/1132/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 11 września 2006 r. 
w sprawie oddania w użytkowanie nieruchomości położonej przy ul. Miodowej w Szczecinie 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Bazyli Baran


