
UCHWAŁA NR XIII/W/849/05
Rady Miasta Szczecin

z dnia 07 października 2005 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park Naukowo-
Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; 
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; Nr 153, poz. 1271; Dz. U. z 2003 r.,
Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203);
Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na:
1) rozwiązanie umowy o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego na nieruchomości 
gruntowej położonej w Szczecinie, przy ul. A. Struga stanowiącej działki nr 3/6 i 3/7 z obrębu 
69 Szczecin Dąbie o łącznej powierzchni 34 773 m2 o wartości 3 215 000, 00 zł (słownie: trzy 
miliony dwieście piętnaście tysięcy) na rzecz Szczecińskiego Parku Naukowo –
Technologicznego Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie, zawartej w formie aktu notarialnego 
dnia 25 września 2001 r., Repertorium A numer 13988/2001.
2) obniżenie kapitału zakładowego Szczecińskiego Parku Naukowo – Technologicznego 
Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie o równowartość działek o których mowa w pkt 1, tj. kwotę 
3 215 000, 00 zł (słownie: trzy miliony dwieście piętnaście tysięcy złotych) i umorzenie 6 430 
(słownie: sześć tysięcy czterysta trzydzieści) udziałów o wartości po 500, 00 zł (słownie: 
pięćset złotych) każdy, objętych przez Gminę Miasto Szczecin w zamian za tę nieruchomość.

§ 2. Wyraża się zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szczeciński Park 
Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie o kwotę 1 480 000, 00 zł 
(słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) i objęcie w podwyższonym 
kapitale zakładowym przez Gminę Miasto Szczecin 2 960 (słownie: dwa tysiące dziewięćset 
sześćdziesiąt) nowych udziałów o wartości 500, 00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy oraz na 
pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale wkładem niepieniężnym w postaci prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Szczecin 
położonej w Szczecinie, przy ul. Mickiewicza 51, składającej się z działek gruntu nr 10/1 
i 10/3 z obrębu 147 Szczecin Pogodno o łącznej powierzchni 6 438 m².

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Jan Stopyra


