
Uchwała Nr X/394/99
Rady Miasta Szczecina

z dnia 21 czerwca 1999 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na 
infrastrukturę techniczną towarzyszącą budowie mieszkań na wynajem przy ul. Puckiej 
w Szczecinie.
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gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74; 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, �oz. 1126) oraz art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 26 
października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o 
zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 133, poz. 654; z 1996 r. Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 
80, poz. 507; Nr 103, poz. 65���������������� ������� !�������"����������������#���
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uchwala, co następuje:
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1. Postanawia się zaciągnąć kredyt w kwocie 450 000 zł ze środków Krajowego 
Funduszu Mieszkaniowego na finansowanie infrastruktury technicznej towarzyszącej 
budowie mieszkań na wynajem przy ul. Puckiej w Szczecinie. 

2. Kredyt, o którym mowa w pkt. 1 przeznacza się na finansowanie infrastruktury 
technicznej w zakresie: 

• 2 szt. stacji transformatorowych, 
• sieci kablowej 15 kV, 
• sieci rozdzielczej 0,4 kV. 

3. Maksymalny okres spłaty rat kredytów ustala się na 5 lat. 
4. Obsługa zadłużenia nastąpi ze środków budżetu miasta. 
5. Spłata zobowiązania w postaci zaciągniętego kredytu następować będzie z dochodów 

przekraczających wydatki finansowe ze źródeł pozakredytowych oraz nadwyżek 
budżetowych. 
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Udziela się Zarządowi Miasta pełnomocnictwa do:

1. Zawarcia umowy kredytowej i umów towarzyszących, 
� Ustanowienia zabezpieczenia powyższego kredytu w formie akceptowanej przez 

kredytodawcę i w wysokości przez niego wymaganej. 
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Niniejsza uchwała jest podstawą do zawarcia umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na 
kredyt ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.
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Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo 
przyjęty.
Przewodniczący Rady
Dominik Górski


