
UCHWAŁA NR XXIV/721/20 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia 15 grudnia 2020 r. 

w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Szczecin imiennie 
wskazanym kandydatom na repatriantów wraz z członkami najbliższych rodzin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713, poz. 1378), w związku z art. 12 ust. 1, ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 
9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2019r. poz. 1472), Rada Miasta Szczecin uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Rada Miasta Szczecin zobowiązuje się do zapewnienia warunków do osiedlenia na terenie 
Gminy Miasto Szczecin trzem imiennie określonym kandydatom na repatriantów wraz z członkami 
ich najbliższych rodziny zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. 1. Gmina Miasto Szczecin zapewni zaproszonym rodzinom, o których mowa w § 1. uchwały 
po jednym lokalu mieszkalnym z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin. 

2. Lokale mieszkalne, o których mowa w ust. 1 zostaną udostępnione na podstawie umów najmu 
zawartych na czas nieokreślony. 

§ 3. Gmina Miasto Szczecin zapewni źródła utrzymania zaproszonym rodzinom przez okres 
24 miesięcy od dnia przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach repatriacji, wyłącznie 
w ramach pomocy w formie, wysokości i trybie określonym w odrębnej uchwale Rady Miasta 
Szczecin. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin 

 
 

Renata Łażewska 
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                                                                                                       Załącznik do uchwały Nr…… 
                                                                                               Rady Miasta Szczecin 
                                                                                               z dnia……………………. 
 
 
 
Wykaz kandydatów na repatriantów oraz członków ich najbliższych rodzin: 
 
I. Kandydat na repatrianta: c. Stanisława, ob. Kazachstanu, 

Decyzja: z dnia 25 listopada 2019 r. o zakwalifikowaniu 

do wydania wizy krajowej w celu repatriacji. 

 

Jednopokojowe mieszkanie o powierzchni 26,2 m², które zostanie udostępnione Pani 

, znajduje się w zasobach lokali komunalnych, przy ul.  

 

II. Kandydat na repatrianta: c. Władimira, ob. Kazachstanu,

Decyzja: z dnia 2 października 2018 r. o zakwalifikowaniu 

do wydania wizy krajowej w celu repatriacji. 

Członkami najbliżej rodziny Pani są: 

(ob. Kazachstanu, 

pochodzenie- rosyjskie).  

Decyzja: z dnia 2 października 2018 r. o zakwalifikowaniu 

do wydania wizy krajowej w celu repatriacji. 

Decyzja: z dnia 2 października 2018 r. o zakwalifikowaniu 

do wydania wizy krajowej w celu repatriacji. 

 

Dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 46,50 m², które zostanie udostępnione Pani 

wraz z najbliższymi członkami rodziny, znajduje się w zasobach lokali komunalnych, przy 

ul.

 

III.   zam. Kazachstan, 

 

Załącznik do uchwały Nr XXIV/721/20

Rady Miasta Szczecin

z dnia 15 grudnia 2020 r.
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Decyzja o przyrzeczeniu wydania wizy w celu repatriacji: z dnia 

11 marca 2003 r. 

 

Członkami najbliżej rodziny Pani są: 

(ob. Kazachstanu, pochodzenie 

greckie). 

W oświadczeniu z dnia 28.10.2020 r. zadeklarował wystąpienie o prawo do pobytu stałego na terenie 

Rzeczypospolitej. Zgodnie z art. 12d ust. 1 ustawy o repatriacji „małżonkowi repatrianta, który 

nie złożył wniosku o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji na podstawie art. 9 ust. 3, a zamierza 

osiedlić się wspólnie z repatriantem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udziela się zezwolenia 

na pobyt stały”. 

ur. 15.08.2003 r. 

Decyzja: z dnia 11 października 2018 r. o zakwalifikowaniu 

do wydania wizy krajowej w celu repatriacji.  

 ur. 05.12.2009 r. 

Decyzja: z dnia 11 października 2018 r. o zakwalifikowaniu 

do wydania wizy krajowej w celu repatriacji. 

, ur. 01.06.2014 r., 

Decyzja: z dnia 11 października 2018r. o zakwalifikowaniu 

do wydania wizy krajowej w celu repatriacji. 

 ur. 02.04.2020 r. 

Decyzja Nr z dnia 29 października 2020 r. o zakwalifikowaniu do wydania wizy krajowej 

w celu repatriacj . 

 

Trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 75,05 m², przeznaczone do adaptacji dla celów związanych 

z repatriacją Pani wraz z najbliższymi członkami rodziny, znajduje się 

w zasobach lokali komunalnych, przy ul.  
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