
Uchwała Nr XXXII/746/2000
Rady Miasta Szczecina

z dnia 27 listopada 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 11, art. 18 ust. 1 i 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 
13, poz. 74 ze zmianami: Nr 58, poz. 261; Nr 106, poz. 496; Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9 poz. 43; Nr 106, poz.679; Nr 107, poz. 686; Nr 
113, poz. 734; Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155. poz. 1014; Nr 162, poz.1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306; Nr 48 poz. 552; Nr 62, poz. 718; 
Nr 88, poz. 985; Nr 91, poz. 1009; Nr 95, poz. 1041) 

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku Nr 1 „Wykaz lokalizacji targowisk, których grunty przewidziane są do wydzierżawienia” do uchwały Nr XXV/656/2000 Rady 
Miasta Szczecina z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie polityki w zakresie kształtowania sieci handlowej w gminie Miasto Szczecin, wprowadza 
się następujące zmiany :

1. w pkt. 1:
a. w ppkt. 1 po wyrazach „obręb 69 Pogodno” dodaje się: „- Spółce «Rynek» sp. 

z o.o. z siedzibą w Szczecinie”,
b. dodaje się ppkt 2 w brzmieniu:

„2. nieruchomość gruntową położoną przy ul. Boh. Warszawy – A. 
Kordeckiego, stanowiącą działki nr 2/12, 2/15, 14/2, 15/2, 15/3, 15/4 oraz 64, 
obręb 154/2 Pogodno – Spółce «Turzyn» sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie”.

2. w pkt. 2:
a. w ppkt. 1 po wyrazach „Nad Odrą” dodaje się: „- Spółce «Manhattan» sp. z 

o.o. z siedzibą w Szczecinie”,
b. w ppkt. 2 po wyrazie „Śródmieście” dodaje się: „- Spółce «Plac Kilińskiego» 

sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie”,
c. w ppkt. 3 po wyrazie „Śródmieście” dodaje się: „-Towarzystwu Przyjaciół 

Szczecina z siedzibą w Szczecinie”.
d. w ppkt. 4 po wyrazach „obręb 35 Dąbie” dodaje się: „- Spółce «Targowisko 

Dąbie» sp. cywilnej z siedzibą w Szczecinie”,
e. dodaje się ppkt. 5 i 6 w brzmieniu:

„5. nieruchomość gruntową położoną przy ul. Barbary stanowiącą część działki nr 8/12, obręb 9/1 Nad Odrą – Spółce 
«Centrum Usługowo – Handlowe Turzyn» sp. o.o. z siedzibą w Szczecinie,
6. teren targowiska Zdroje przy ul. Walecznych stanowiący działkę nr 118/2, obręb 45 Dąbie – Spółce «Targowisko 
Zdroje» sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie”.

3. w pkt. 3 skreśla się ppkt 5.
§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Szczecina.
§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski


