
UCHWAŁA NR LXIII/1170/06
Rady Miasta Szczecin

z dnia 16 października 2006 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVI/882/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 2005 r. 
zmienionej uchwałą Nr LV/1024/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2006 r.
w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia na okres trzydziestu lat nieruchomości 
położonych na terenie osiedla Zawadzkiego – Klonowica

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 163, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441,
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 37 ust. 4 
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2782, Dz. U. z 2005 r. Nr 130, 
poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, zm. pudz. Dz. U. z 2000 r. Nr 6 poz. 70,
zm. wyn. z Dz. U. z 2006 r. Nr 64, poz. 456, Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708); Rada 
Miasta Szczecin uchwala co następuje:

§ 1. Treść § 4 otrzymuje numerację jako ust.1. w § 4. W § 4 dodaje się ust. 2, 3 i 4 które 
otrzymują brzmienie:
„4.2. Z zastrzeżeniem ust. 4 przepisy niniejszej uchwały stosuje się również do osób, które nie 
posiadają zaległości z tytułu opłat za użytkowanie terenu komunalnego, w przypadku których 
mimo, że nie spełnione zostały wszystkie przesłanki wymienione w ust. 1 litery od a do f 
nastąpiła sytuacja wymieniona poniżej:

a. jeden ze współmałżonków posiadał zawartą umowę dzierżawy gruntu pod garażem a 
drugi był posiadaczem samochodu,

b. zmarły współmałżonek spełniał warunki określone w ust. 1,
c. umowa dzierżawy gruntu zawarta była z rodzicem wnioskodawcy,
d. posiadają stosowne dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek określonych w 

ust. 1 (umowa dzierżawy lub najmu z Gminą Miasto Szczecin, udokumentowane 
opłaty z tytułu dzierżawy lub najmu), 

e. są mieszkańcami osiedla Zawadzkiego – Klonowica i składały wnioski o 
udostępnienie gruntu pod budowę garażu murowanego.

4.3.  Z zastrzeżeniem ust. 4 przepisy niniejszej uchwały stosuje się również do osób będących 
mieszkańcami ulic Janickiego i Rostworowskiego, które były dzierżawcami gruntów pod 
garażami położonymi na terenie Osiedla Zawadzkiego – Klonowica.
4.4. Zawarcie umów dzierżawy z osobami o których mowa w ust. 2 i 3 nastąpi po 
zrealizowaniu wniosków osób spełniających kryteria określone w ust. 1.”

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały Nr XLVI/882/05 z dnia 21 listopada 2005 r. oraz Uchwały 
Nr LV/1024/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r. nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra


