
Uchwała Nr XXI/610/2000
Rady Miasta Szczecina
z dnia 28 lutego 2000 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zamiany gruntów ze Spółdzielnią Mieszkaniową “Kolejarz” oraz oddania w użytkowanie wieczyste 
w drodze przetargu gruntów komunalnych położonych w Szczecinie w rejonie ulic: Ruskiej-Frysztackiej-Legnickiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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, poz. 1126)

Rada Miasta Szczecina
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XLVII/579/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 maja 1998 r.: 

1. w § 1 punkcie 1 dodać:

• “nieruchomość gruntową niezabudowaną położoną w Szczecinie w rejonie ulic: 
Ruskiej i Legnickiej stanowiącą działkę nr 114/14 z obrębu ewid. 56 - Śródmieście o 
pow. 3530 m2, przeznaczoną pod zabudowę o funkcji dominującej - mieszkalnictwo.”

2. w § 1 punkcie 2 skreślić fragment o brzmieniu:

“część działki nr 103/3 z obrębu ewid. 56 - Śródmieście położonej w Szczecinie przy ul. Ruskiej o pow. ok. 150 m2 w 
celu oddania w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego wraz z częścią działki nr 12/11 z 
obrębu ewid. 56 - Śródmieście będącą we władaniu Gminy, o łącznej powierzchni ok. 600 m2 - cele mieszkalnictwa”.

3. w § 1 punkcie 2 dodać:

• “nr 99 z obrębu ewid. 56 – Śródmieście o pow. 4697 m2 położonej w Szczecinie przy 
ul. Ruskiej 16, zabudowanej obiektem przedszkola publicznego zrealizowanego ze 
środków Gminy.”

§ 2.
Dotychczasowy § 2 Uchwały Nr XLVII/579/98 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 maja 1998r. otrzymuje brzmienie:

“Oddać w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową 
niezabudowaną położoną w Szczecinie przy ul. Legnickiej, stanowiącą działkę nr 114/16 z obrębu ewid. 56 –
Śródmieście o pow. 568 m2, pod zabudowę o funkcji dominującej mieszkalnictwo.” 

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miasta Szczecina
Dominik Górski 


