
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr II/18/18 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych 

sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. 
z 2018r. poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432, poz.2500) i art. 68 ust.1 pkt 10, art. 68 ust. 1b  
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, 
poz. 2348) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W Załączniku do Uchwały  Nr II/18/18 Rady Miasta Szczecina z dnia 18 grudnia 2018r. 
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od cen netto nieruchomości gruntowych 
sprzedawanych w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania 
nieruchomości przyległych,  pkt 3 tabeli otrzymuje brzmienie:

Lp. Dane dotyczące 
gminnej 

nieruchomości

Dane dotyczące 
nieruchomości, 
której warunki 

zagospodarowania 
są poprawiane

Cena gminnej 
nieruchomości

w zł

Wysokość 
bonifikaty

w  %

Kwota 
bonifikaty

w  zł

3. rejon ulicy 
Starego 
Wiarusa
dz. nr 22/5
pow. 75m²
obręb 2057

ulica Starego 
Wiarusa 34
dz. nr 6
obręb 2057

24.000,00 60 14.400,00

Pozostałe punkty tabeli  pozostają bez zmian.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

W wyniku oczywistej omyłki pisarskiej w uzasadnieniu do Oświadczenia Woli
Nr 210/WZiON/2018 złożonego w imieniu Gminy Miasto Szczecin z dnia 19 września 2018r.,
ustalającego cenę nieruchomości gruntowej, działki nr 22/5 obr. 2057, z przeznaczeniem na
dołączenie jej do nieruchomości przyległej o adresie ul. Starego Wiarusa 34, wpisana została kwota
22 876,00zł zamiast prawidłowej kwoty 23 876,00zł, która stanowi wartość rynkową zbywanej
nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego. W wyniku tej omyłki została ustalona
cena netto nieruchomości na kwotę 23.000,00zł zamiast kwoty 24.000,00 zł.

Powyższe Oświadczenie Woli zostało zmienione Oświadczeniem Woli Nr 12/WZiON/2019 w dniu
08 lutego 2019r. W Oświadczeniu Woli Nr 12/WZiON/2019 z dnia 08 lutego 2019r. została
wprowadzona prawidłowa kwota ceny netto nieruchomosci 24.000,00zł. Wobec powyższego należało
poprawić oczywistą omyłkę pisarską w Załączniku do Uchwały Nr II/18/18 Rady Miasta Szczecina
z dnia 18 grudnia 2018r.
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