
Uchwała Nr XXIV/294/96 

Rady Miejskiej w Szczecinie 

z dnia 24 czerwca 1996 r. 

w sprawie poręczenia spłaty kredytu zaciągniętego przez Szczecińskie Przedsiębiorstwo 

Budownictwa Przemysłowego ESPEBEPE - Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie 

z Pomorskiego Banku Kredytowego SA w Szczecinie lub udzielenia poręczenia gwarancji 

bankowej. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tj. 

Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z późniejszymi zmianami) 

Rada Miejska w Szczecinie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Postanawia się poręczyć Pomorskiemu Bankowi Kredytowemu SA w Szczecinie 

spłatę kredytu zaciągniętego przez Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budownictwa 

Przemysłowego ESPEBEPE - Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie, 

zwane dalej ESPEBEPE, z przeznaczeniem na finansowanie realizacji umów 

związanych z niżej określonymi inwestycjami:  

1. Most przez rz. Parnicę,  

2. Oczyszczalnia ścieków Ostrów Grabowski, Szczecin  

3. Oczyszczalnia ścieków ul. Dąbrówki, Szczecin  

4. Centrum Handlowe Słoneczne, Szczecin  

5. Budynek mieszkalny, S. M. Kolejarz, Szczecin  

6. Zakład Gazowniczy Szczecin,  

7. Oczyszczalnia ścieków Trzebiatów  

8. Oczyszczalnia ścieków Słupsk  

9. Obwodnica miasta Miłomłyn  

2. Poręczenie, o którym mowa w ust. 1 ograniczone jest do kwoty 5.000.000 zł (słownie: 

pięć milionów złotych) na okres jednego roku, tj. do dnia 23 czerwca 1997 r.  

3. Udzielenie poręczenia winno być zabezpieczone przez ESPEBEPE poprzez:  

1. wystawienie weksla własnego in blanco, z poręczeniem spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością “Betonstal” z siedzibą w Szczecinie oraz spółki z 

ograniczoną odpowiedzialnością “Trans-Sprzęt” z siedzibą w Szczecinie,  

2. przewłaszczenie tytułem zabezpieczenia nieruchomości należących do 

ESPEBEPE, a obejmującej działki 26/4 i 26/2 o łącznej powierzchni 1647 m
2
, 

zabudowanych budynkami produkcyjno-usługowymi o łącznej kubaturze 

10.193 m
3
, położonej przy ul. Storrady 1 w Szczecinie, dla których w Sądzie 

Rejonowym w Szczecinie prowadzona jest księga wieczysta KW nr 79527,  

3. cesję wierzytelności ESPEBEPE na kwotę 5.000.000 zł (słownie: pięć 

milionów złotych),  

4. przewłaszczenie tytułem zabezpieczenia nieruchomości z nie obciążoną 

hipoteką, należącą do ESPEBEPE, a obejmującą działkę przy ul. Wiosennej 1 - 

dz. nr 2/2 o łącznej powierzchni 83.793 m
2
, dla której w Sądzie Rejonowym w 



Szczecinie prowadzona jest księga wieczysta KW nr 79526dokonane na rzecz 

Miasta Szczecina.  

§ 2. 

Postanawia się udzielić poręczenia gwarancji bankowej na realizację zadań wymienionych w 

§ 1 i na warunkach tam określonych, o ile będzie to forma wybrana przez kredytobiorcę 

ESPEBEPE. 

§ 3. 

Spłata ewentualnych zobowiązań z tytułu niniejszego poręczenia będzie następować z 

dochodów z majątku Miasta Szczecina. 

§ 4. 

Zobowiązuje się Zarząd Miasta Szczecina do utworzenia w budżecie Miasta Szczecina 

rezerwy celowej na ewentualną spłatę zobowiązań. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Szczecina. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

Zbigniew Zalewski 

 


