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§ 1. Podstawy, na jakich opiera się gospodarka zasobem nieruchomościami Skarbu Państwa
1.	Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa odbywa się zgodnie z zasadami prawidłowej gospodarki, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst: Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603            ze zmianami).
2.	Wszelkie działania związane z gospodarką zasobem nieruchomości Skarbu Państwa podejmowane są w oparciu o przekazaną przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotację celową oraz powinny zmierzać do osiągnięcia wpływów na poziomie określonym 
w budżecie na 2007 rok. 


  § 2. Podstawowe działania związane z gospodarką zasobem nieruchomości Skarbu Państwa w 2007 roku 
1.	Zbywanie i nabywanie nieruchomości w szczególności:
1)	Zbycie 20 nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych,
2)	Przygotowanie 10 działek Skarbu Państwa, które zostaną zaproponowane Gminie Miasto Szczecin do zamiany za nieruchomości przeznaczone w szczególności do oddania w trwały zarząd na potrzeby państwowych jednostek organizacyjnych.
2 Wydzierżawianie gruntów z zasobu Skarbu Państwa:
1)	Przygotowanie 20 wolnych działek Skarbu Państwa, które zostaną zaproponowane do wydzierżawienia,
2)	kontrola wykorzystania zgodnie z postanowieniami umowy 30% nieruchomości wydzierżawionych.
3. Nadzór nad nieruchomościami przekazanymi w trwały zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym:
1)	ustalenie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu wszystkich nieruchomości Skarbu Państwa,
2)	założenie ksiąg wieczystych dla wszystkich nieruchomości oddanych w trwały zarząd.
4. Regulowanie stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa , w szczególności:
	założenie ksiąg wieczystych dla 50% nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa,

sporządzenie pełnej ewidencji (w formie bazy informatycznej) zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
ujawnienie w ewidencji gruntów i budynków -  Prezydenta Miasta Szczecin gospodarującego zasobem w stosunku do 50% nieruchomości Skarbu Państwa,
dokonanie  kontroli 10% nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa pod kątem ich wykorzystania  przez bezumownych użytkowników.
5. Wynajmowanie i kontynuowanie najmu lokali mieszkalnych i użytkowych (w tym garaży) oraz prowadzenie prywatyzacji tych lokali na rzecz ich najemców zgodnie z ustalonymi zasadami.


 


