
UCHWAŁA NR XXIII/701/20 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka 
nr 36 z obrębu 4157, odstąpienia od sprzedaży w drodze przetargu tej nieruchomości oraz 
odmowy udzielenia bonifikaty od ceny netto przy zbyciu w trybie bezprzetargowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815, z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) 
w związku z art. 37 ust. 3 pkt 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U z 2020 r. poz. 65, poz. 284,  poz. 782, poz. 471) oraz  art. 2 ust. 11 załącznika Nr 1 do Uchwały 
Nr XLI/521/97 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie określenia zasad 
prowadzenia przez Prezydenta Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, 
zbywania i obciążania zabudowanych i niezabudowanych nieruchomości gruntowych oraz ich 
wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas 
nieoznaczony (zm.: Uchwała Nr XLII/532/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 stycznia 1998 r., 
Uchwała Nr X/397/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 21 czerwca 1999 r., Uchwała Nr XV/465/99 
Rady Miasta Szczecina z dnia 25 października 1999 r., Uchwała Nr XIX/580/2000 Rady Miasta 
Szczecina z dnia 10 stycznia 2000 r., Uchwała Nr XII/243/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 
24 listopada 2003 r., Uchwała Nr XX/355/04 Rady Miasta Szczecina z dnia 26 kwietnia 2004 r., 
Uchwała Nr XXXIII/632/05 Rady Miasta Szczecina z dnia 7 lutego 2005 r., Uchwała 
Nr XXXVII/696/05 Rady Miasta Szczecin z dnia 18 kwietnia 2005 r., Uchwała Nr L/955/06 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 6 lutego 2006 r., Uchwała Nr XV/415/07 Rady Miasta Szczecin z dnia 
19 listopada 2007 r., Uchwała Nr XXXI/781/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 2 lutego 2009 r.), Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej, będącej własnością Gminy Miasto 
Szczecin, położonej w Szczecinie w rejonie  ulic Nad Rudzianką i Swojskiej, w obrębie 
ewidencyjnym numer 4157, stanowiącej działkę numer 36 o powierzchni 1,4735 ha,z przeznaczeniem 
zgodnym z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta na zabudowę 
mieszkaniową wielorodzinną z dopuszczeniem usług, bez bonifikaty od ceny sprzedaży. 

§ 2. Odstępuje się od sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej opisanej w § 1, która 
w trybie bezprzetargowym może być sprzedana na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej "Dąb" z siedzibą 
w Szczecinie (NIP: 8520407568; REGON: 000489538; KRS: 0000075229) z przeznaczeniem pod 
budownictwo mieszkaniowe jako podmiotowi, dla którego są to cele statutowe i który w całości 
przeznacza dochody na tę działalność statutową. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

   
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 
 

Renata Łażewska 
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