
Uchwała Nr V/87/03
Rady Miasta Szczecina

z dnia 28 kwietnia 2003 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w spółce Fundusz Wspierania Rozwoju 
Gospodarczego oraz zamiany nieruchomości Gminy Miasta Szczecin na nieruchomości 
stanowiące własność Spółki „Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego Miasta 
Szczecina” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a) i g) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 r.: Dz. U. Nr 23 
poz. 220; Dz. U. Nr 62, poz. 558; Dz. U. Nr 113, poz. 984; Dz. U. Nr 153, poz. 1271; Dz. U. 
Nr 214, poz. 1806)

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Fundusz Wspierania 
Rozwoju Gospodarczego Miasta Szczecina Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie o kwotę 200 
000,00 (słownie: dwieście tysięcy) złotych poprzez utworzenie 400 nowych udziałów o 
wartości 500,00 złotych każdy.

2. Nowo utworzone udziały obejmie w całości Gmina Miasto Szczecin i pokryje wkładem 
pieniężnym.

§ 2.

Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości będących własnością Gminy Miasta Szczecina 
stanowiące: 

1) działkę numer 1 (jeden), obrębu 93 Śródmieście, o obszarze 6188 m² (sześć tysięcy 
sto osiemdziesiąt osiem metrów kwadratowych), położoną w Szczecinie przy ulicy 
Górnośląskiej, Kw numer 139659, 

2) działkę numer 16/3 (szesnaście łamane na trzy), o powierzchni 3674 m2 (trzy tysiące 
sześćset siedemdziesiąt cztery metry kwadratowe), położoną w Szczecinie przy ulicy 
Nad Odrą, Kw numer 125949, 

3) działkę numer 11/12 (jedenaście łamane na dwanaście), obrębu 63 Nad Odrą, o 
obszarze 7764 m² (siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery metry 
kwadratowe), położoną w Szczecinie przy ulicy Łowieckiej, Kw numer 114287, 

4) działkę numer 21/6 (dwadzieścia jeden łamane na sześć), obręb 88 Śródmieście, o 
obszarze 3004 m² (trzy tysiące cztery metry kwadratowe), położoną w Szczecinie 
przy ulicy Maklerskiej, Kw numer 115220, 

5) działkę numer 15/28 (piętnaście łamane na dwadzieścia osiem), obręb 41 
Śródmieście, o obszarze 1820 m² (jeden tysiąc osiemset dwadzieścia metrów 
kwadratowych), położoną w Szczecinie, przy ulicy Księcia Bogusława X, Kw 
numer 128675, 

6) działkę numer 4 (cztery), obręb 17/2 – Dąbie, o obszarze 7696 m² (siedem tysięcy 
sześćset dziewięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), położonej w Szczecinie, 
Osiedle Wielgowo – Sławociesze, województwo zachodniopomorskie, Kw numer 
138245, 

7) działkę numer 9 (dziewięć), obręb 17/2 – Dąbie, o obszarze 7458 m² (siedem tysięcy 
czterysta pięćdziesiąt osiem metrów kwadratowych), położoną w Szczecinie, 



Osiedle Wielgowo – Sławociesze, województwo zachodniopomorskie, Kw numer 
138246, 

8) działkę numer 34 (trzydzieści cztery), obręb 17/2 – Dąbie, o obszarze 7719 m² 
(siedem tysięcy siedemset dziewiętnaście metrów kwadratowych), położoną w 
Szczecinie, Osiedle Wielgowo – Sławociesze, województwo zachodniopomorskie, 
Kw numer 138249, 

9) działkę numer 40 (czterdzieści), obręb 17/2 – Dąbie, o obszarze 22555 m² 
(dwadzieścia dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), położoną 
w Szczecinie, Osiedle Wielgowo – Sławociesze, województwo 
zachodniopomorskie, Kw numer 138250, 

10) działkę numer 41 (czterdzieści jeden), obręb 17/2 – Dąbie, o obszarze 7852 m² 
(siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa metry kwadratowe), położoną w 
Szczecinie, Osiedle Wielgowo – Sławociesze, województwo zachodniopomorskie, 
Kw numer 138251,

11) działkę numer 60 (sześćdziesiąt), obręb 17/2 – Dąbie, o obszarze 2596 m² (dwa 
tysiące pięćset dziewięćdziesiąt sześć metrów kwadratowych), położoną w 
Szczecinie, Osiedle Wielgowo – Sławociesze, Kw numer 138192, 

12) działkę numer 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć), obręb 17/2 – Dąbie, o obszarze 380 
m² (trzysta osiemdziesiąt metrów kwadratowych), położoną w Szczecinie przy ulicy 
Stary Szlak, Kw numer 138188, 

13) działkę numer 31 (trzydzieści jeden), obręb 17/2 – Dąbie, o obszarze 8321 m² 
(osiem tysięcy trzysta dwadzieścia jeden metrów kwadratowych), położoną w 
Szczecinie, Osiedle Wielgowo – Sławociesze, województwo zachodniopomorskie, 
Kw numer 138248, 

14) działkę numer 76 (siedemdziesiąt sześć), obręb 17/2 – Dąbie, o obszarze 2295 m² 
(dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć metrów kwadratowych), położoną w 
Szczecinie, Osiedle Wielgowo – Sławociesze, Kw numer 138190, 

15) działkę numer 8/30 (osiem łamane na trzydzieści), obręb 33 Śródmieście, o 
powierzchni 1591 m2 (tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt jeden metrów kwadratowych), 
położoną w Szczecinie, województwo zachodniopomorskie, Kw numer 139688, 

16) działkę numer 10 (dziesięć) w udziale wynoszącym 3/10 (trzy łamane na dziesięć) 
części, obręb 17/2 – Dąbie, o obszarze 2842 m² (dwa tysiące osiemset czterdzieści 
dwa metry kwadratowe), położoną w Szczecinie, Osiedle Wielgowo – Sławociesze, 
województwo zachodniopomorskie, Kw numer 138247

na nieruchomości będące własnością Spółki „Fundusz Wspierania Rozwoju Gospodarczego 
Miasta Szczecina” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie
stanowiące: 

1) działkę numer 4 (cztery), obręb 83 - Śródmieście, o obszarze 3.620 m² (trzy tysiące 
sześćset dwadzieścia metrów kwadratowych), położoną w Szczecinie przy ulicy 
Wenedy, Kw numer 138148, 

2) działkę numer 5/4 (pięć przez cztery), obręb 85 - Śródmieście, o obszarze 10.930 m² 
(dziesięć tysięcy dziewięćset trzydzieści metrów kwadratowych), położoną w 
Szczecinie, ulica Władysława IV, ulica Zbożowa, województwo 
zachodniopomorskie, Kw numer 138283,

3) działkę numer 10/2 (dziesięć przez dwa), obręb 85 - Śródmieście, o obszarze 18.823 
m² (osiemnaście tysięcy osiemset dwadzieścia trzy metry kwadratowe), położoną w 
Szczecinie, ulica Władysława IV, Kw numer 138149, 

4) działkę numer 9/2 (dziewięć przez dwa), obręb 85 - Śródmieście, o obszarze 2.603 
m² (dwa tysiące sześćset trzy metry kwadratowe), położoną w Szczecinie, ulica 
Władysława IV, Kw numer 138143.



§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecina

§ 4.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecina

Jan Stopyra


