
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Sprzedaż mieszkań 7 000 000

Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kalkulacja:
1) planowana ilość lokali do sprzedaży - 1.000,
2) średnia cena sprzedanego lokalu przy założeniu utrzymywania się cen lokali z 2003 r.
      - ok. 7.000  zł.

 Sezonowość:
 - wpływy nierytmiczne

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 
   z późn. zm.),
  - uchwała nr XLI/522/97 Rady Miasta Szczecina z 29 grudnia 1997  roku w sprawie
    prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków z późniejszymi 
    zmianami, utraciła ważność z dniem wejścia w życie tj. 7.04.2004 r. Uchwały Nr XVI/316/04 Rady 
    Miasta Szczecina z dnia 16.02.2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i

Sprzedaż budynków 1 200 000

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykaz budynków:
 - ul. Zygmunta Starego 1a
 - ul. Łabędzia
 - ul. Parkowa 64b
 - ul. Nauczycielska 1
 - ul. Jedności Narodowej

 Sezonowość:
 - wpływy  nierytmiczne,  uzależnione  od  procedur  sprzedaży.

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 
   z późn. zm.),
  - uchwała  Rady Miasta Nr XLI/521/97  z 29  grudnia 1997 roku  w  sprawie określenia zasad
    prowadzenia przez Zarząd  Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie:
    nabywania,  zbywania  i  obciążania  zabudowanych  i  niezabudowanych  nieruchomości
    gruntowych  oraz  ich  wydzierżawiania  lub  najmu  na  okres  dłuższy  niż  3  lata,
    zmieniona uchwałą  Rady Miasta Nr XLII/532/98  z  26  stycznia 1998  roku, uchwałą Rady Miasta Nr X/397/99
    z 21 czerwca 1999 r., uchwałą Rady Miasta Nr XV/465/99 z 25 października 1999 r., uchwałą Rady Miasta 
   Nr XIX/580/2000 z 10 stycznia 2000 r. 

Sprzedaż lokali użytkowych 2 000 000

Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kalkulacja:
1) planowana do sprzedaży powierzchnia lokali użytkowych -  800 m2,  

    garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

 Wpływy  z tytułu sprzedaży mieszkań w 2004 r. oszacowano  na kwotę 7.000.000 zł.

Wpływy  z tytułu sprzedaży budynków w 2004 r. oszacowano  na kwotę  1.200.000 zł.

Wpływy  z tytułu sprzedaży lokali użytkowych w 2004 r. oszacowano  na kwotę 2.000.000 zł.



2) średnia cena 1 m2 sprzedawanego lokalu wg stanu z 2003 r. - ok. 2.500 zł.

 Sezonowość:
 - wpływy nierytmiczne, uzależnione od procedur sprzedaży

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 
   z późn. zm.),
  - uchwała nr XLI/522/97 Rady Miasta Szczecina z 29 grudnia 1997  roku w sprawie
    prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i budynków, z późniejszymi 
    zmianami, utraciła ważność z dniem wejścia w życie tj. 7.04.2004 r. Uchwały Nr XVI/316/04 Rady 
    Miasta Szczecina z dnia 16.02.2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i

Sprzedaż gruntów na własność 17 000 000

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Wykaz lokalizacji pod budownictwo usługowe:

ul. Mieszka I pow.    23.419 m2

ul. Mieszka I pow.    18.000 m2

ul. Dąbska pow.    75.265 m2

ul. Hangarowa pow.      8.854 m2

ul. Litewska - Rzemieślnicza pow.      1.013 m2

ul. Kukułeczki pow.      3.488 m2

  Razem: pow.    130.039 m 2

2. Wykaz lokalizacji pod budownictwo jednorodzinne:

ul. Pozdawilska pow.        1.123 m2

ul. Kresowa pow.           849 m2

ul. Kombatantów pow.           730 m2

ul. Kredowa 3 pow.        1.273 m2

ul. Kamienna pow.           714 m2

ul. Stołczyńska 252 pow.           699 m2

ul. Górna - Ogrodnicza pow.      15.000 m2

ul. Magnoliowa - Wiślana pow.      14.666 m2

ul. Herbaciana pow.        7.600 m2

ul. Kołowska pow.        6.170 m2

ul. Pokładowa 18-21 pow.        3.954 m2

ul. Spiżowa pow.           784 m2

ul. Rymarska 132 pow.        1.521 m2

    garaży stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin.

Zakładana wysokość planowanychdochodów w 2004 roku ze zbywania nieruchomości gruntowych i budynków
oparta została o szacunek obejmujący wykazy: nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo
jednorodzinne przewidzianych do zbycia w 2004 roku, nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod
budownictwowielorodzinneprzewidzianychdo zbycia w 2004 roku, nieruchomości gruntowychprzeznaczonych
pod budownictwo usługowe przewidzianych do zbycia w 2004 roku.

Powyższewykazy obejmują część nowych lokalizacji, dla których została wszczęta procedura przygotowawcza
do przetargu w 2003 r., część lokalizacji z harmonogramu 2003 r., które z przyczyn technicznych nie zostały
przygotowane do przetargu w 2003 r.

Planowane wpływy ze zbywania nieruchomości gruntowych oszacowano w oparciu o poniższe
formy zbywania:
1. dla zabudowy usługowej - oddanie w użytkowanie wieczyste z pierwszą opłatą 
    25% ceny nieruchomości gruntowej,
2. dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - oddanie w użytkowanie wieczyste z pierwszą opłatą 
    20% ceny nieruchomości gruntowej,
3. dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej i wybranych lokalizacji pod budownictwo
    wielorodzinne i usługowe - sprzedaż 100% ceny nieruchomości.



ul. Brzeżańska 1 pow.        1.693 m2

ul. Brzeżańska 14 pow.        1.396 m2

ul. Chojnicka 19 pow.        1.216 m2

ul. Morawska pow.           600 m2

ul. Południowa pow.           576 m2

ul. Rostocka pow.           868 m2

ul. Łączna pow.        1.089 m2

ul. Łączna pow.        1.774 m2

ul. Łączna pow.        1.438 m2

ul. Łączna pow.        1.212 m2

ul. Łączna pow.        1.213 m2

ul. Żeńców pow.           617 m2

ul. Radomska 55 pow.           387 m2

ul. Radomska 56 pow.           413 m2

ul. Miodowa pow.        3.500 m2

ul.Nehringa pow.        1.026 m2

ul.Nehringa pow.        1.337 m2

ul.Nehringa pow.        1.227 m2

ul.Nehringa pow.        1.475 m2

ul.Nehringa pow.        1.190 m2

ul.Pokoju pow.        1.800 m2

ul.Pokoju pow.        1.003 m2

ul.Słowicza 54 pow.           515 m2

ul.Słowicza 54 pow.           515 m2

ul.Wycieczkowa pow.           649 m2

ul.Wycieczkowa pow.           973 m2

ul.Zielna pow.        2.000 m2

ul.Ciesielska 5 pow.           537 m2

ul.Ciesielska 15 pow.        1.082 m2

ul.Ciesielska 17 pow.           839 m2

ul.Ciesielska pow.        2.198 m2

ul.Ciesielska pow.           971 m2

ul.Wieluńska 1 pow.           741 m2

ul.Wiklinowa 5 pow.        1.609 m2

ul.Sanatoryjna pow.        3.493 m2

  Razem: pow.      98.255 m 2

3. Wykaz lokalizacji pod budownictwo wielorodzinne 

ul. Łączna pow.    5.042 m2

ul. Kormoranów pow.    5.735 m2

ul. Kukułeczki pow.  11.115 m2

ul. Wkrzańska pow.  11.719 m2

  Razem: pow.  33.611 m 2

 Sezonowość:
 - wpływy  nierytmiczne,  uzależnione od  terminów  przetargów  dotyczących  sprzedaży oraz  
    zainteresowania nabywców.

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 
   z późn. zm.),
  - uchwała  Rady Miasta Nr XLI/521/97  z 29  grudnia 1997 roku  w  sprawie określenia zasad prowadzenia
    przez Zarząd  Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie: nabywania, zbywania
    i  obciążania  zabudowanych  i  niezabudowanych  nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania
    lub  najmu  na  okres  dłuższy  niż  3  lata, zmieniona uchwałą Rady Miasta  Nr XLII/532/98
    z  26  stycznia 1998  roku, uchwałą Rady Miasta Nr X/397/99 z 21 czerwca 1999 r., uchwałą Rady Miasta 
   Nr XV/465/99 z 25 października 1999 r., uchwałą Rady Miasta Nr XIX/580/2000 z 10 stycznia 2000 r. 

Oddanie gruntów w wieczyste użytkowanie (I opłata) 3 100 000

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Stawka procentowa pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wynosi od 15% do 25%
ceny nieruchomości gruntowej.



1. Wykaz  lokalizacji  do oddania w użytkowanie wieczyste przeznaczonych pod budownictwo usługowe:

ul. Kolumba 34 pow.        412 m2

ul. Kolumba pow.     2.517 m2

ul. Unisławy pow.        811 m2

ul. Niklowa pow.     1.000 m2

ul. Południowa pow.     4.987 m2

ul. Policka 13 pow.   19.780 m2

ul. Policka 5 pow.   25.681 m2

ul. Swobody 6 pow.         216 m2

ul. Tarpanowa pow.         166 m2

ul. Kniewska - Lubczyńska pow.    27.950 m2

ul. Jana Kazimierza pow.    10.000 m2

ul. Jana Kazimierza 24 pow.      5.655 m2

ul. Zgorzelecka pow.      6.646 m2

ul. Granitowa 7a pow.      1.040 m2

ul. Dąbska pow.      1.400 m2

ul. Gdańska pow.    13.600 m2

ul. Lubawska 1 pow.         716 m2

ul. Lubawska 1a pow.         518 m2

ul. Lubawska 3 pow.         525 m2

ul. Lubawska 3a pow.         493 m2

ul. Lubawska 5 pow.         482 m2

ul. Lubawska 5a pow.         568 m2

ul. Chopina 23-27 pow.      6.000 m2

ul. Swobody 13 pow.         221 m2

ul. Kalenicka - Dąbska pow.      3.006 m2

ul. Ku Słońcu pow.         265 m2

  Razem: pow.  134.655 m 2

2. Wykaz  lokalizacji  do oddania w użytkowanie wieczyste przeznaczonych pod budownictwo wielorodzinne:

ul. Wyzwolenia 86 pow.       772 m2    

ul. Mańkowskiego 19 pow.    3.285 m2    

ul. Strzałowska pow.  20.800 m2    

ul. Hoża pow.    3.306 m2    

ul. Koszalińska 9 pow.       703 m2    

ul. Parkowa pow.    4.106 m2    

ul. Emilii Plater 7a pow.    1.454 m2    

ul. Policka 2 pow.    1.443 m2    

ul. Policka 4 pow.    1.492 m2    

ul. Policka 4a pow.    1.492 m2    

ul. Policka 6 pow.    1.540 m2    

ul. Kościelna pow.    7.050 m2    

ul. Ks. Dąbrówki pow.    5.434 m2    

ul. Ks. Dąbrówki pow.  10.260 m2

ul. Ks. Dąbrówki pow.    1.982 m2

ul. Ks. Dąbrówki pow.    1.609 m2

ul. Heyki 15 pow.       784 m2

ul. Glinki pow.  10.000 m2

ul. Cegielskiego pow.    1.612 m2

ul. Szosa Polska pow.    3.000 m2

ul. Szosa Polska - Kolonistów pow.       923 m2

ul. Falskiego pow.       799 m2

ul. Ks. Dąbrówki pow.       420 m2

ul. Dubois pow.       869 m2

ul. Inowrocławska 7 pow.       702 m2

ul. Kolumba 13 pow.       785 m2

ul. Łączna 1 pow.       915 m2

ul. Owocowa pow.       437 m2

  Razem: pow.    87.974 m 2

 Sezonowość:
 - wpływy  nierytmiczne.

 Podstawy  prawne:



 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 
   z późn. zm.),

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 5 800 000

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Przewidywane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
na 2004 rok obejmują:
 - 2.200.000 zł - raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ustalone decyzjami
   wydanymi w okresie od marca 1998 r. do grudnia 2003 r. (834.355 zł) oraz decyzje, które zostaną wydane 
    w 2004 roku.
 - 3.600.000 zł - z tytułu bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych, będących w  użytkowaniu wieczystym
    spółdzielni mieszkaniowych.

 Sezonowość:
 - opłaty w każdym miesiącu (w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia decyzji),
 - opłaty roczne (z rat) do 31 marca każdego roku.

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 
   z późn. zm.),
 - ustawa z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom 
   fizycznym w prawo własności (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1299 z późn. zm.)
 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 
   z późn. zm.),
 - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad wyceny
   nieruchomości oraz zasad i trybu sporządzania operatu szacunkowego (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 230, poz.1924),
 - uchwała Rady Miasta Nr XII/237/03 z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie 
   bonifikaty  od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
   osobom fizycznym w prawo własności, w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność
   gminy Miasto Szczecin, wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe,
 - ustawa z dnia 26 lipca 2001 o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości
   (t.j.Dz.U. Z 2001 r. Nr 113, poz. 1209 z późn. zm.),
 - uchwała Nr VIII/162/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 29 lipca 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
   bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe
   sprzedawanych w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami
   mieszkaniowymi,
 - uchwała Nr IX/176/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 22 września 2003 r. zmieniająca uchwałę 
   w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie  bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych, 
   zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych w drodze bezprzetargowej 
   na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi,
 - uchwała Nr XIII/271/03 Rady Miasta Szczecina z dnia 1 grudnia 2003 r. zmieniająca uchwałę 
   w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie  bonifikat od ceny nieruchomości gruntowych, 
   zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych w drodze bezprzetargowej 
   na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi.

Dzierżawa składników majątkowych 7 500 000
Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wysokość dochodów z tytułu dzierżawy gruntów komunalnych na 2004 rok uwzględnia sukcesywne
zmniejszanie się areału gruntów, które pozostają w dzierżawie, jak i udzielane umorzenia.

Zestawienie opłat za dzierżawę gruntów:
1.Targowiska 3 827 272
2. Administracja, cele magazynowe 1 351 315
3. Handel 1 976 530
4. Przetarg 228 522
5. Uprawa warzyw 153 524

 Sezonowość:



 - opłaty  miesięczne   do  10  każdego  miesiąca   i  roczna  -  do  31  marca każdego roku.

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 
   z późn. zm.),
 - uchwała Zarządu Miasta Nr 212/94 z dnia 27.10.94 r. w sprawie określenia opłat za dzierżawę
   gruntów komunalnych, zmieniona uchwałą Nr 364/95 z dnia 23.11.1995 r.,
 - uchwała Zarządu Miasta Nr 464/96 z dnia 12.12.1996 w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów
   komunalnych na okres nie dłuższy niż lat 3 z późn. zm.,
  - uchwała  Rady Miasta Nr XLI/521/97  z 29  grudnia 1997 roku  w  sprawie określenia zasad
    prowadzenia przez Zarząd  Miasta gospodarki majątkiem Gminy Szczecin w zakresie:
    nabywania,  zbywania  i  obciążania  zabudowanych  i  niezabudowanych  nieruchomości
    gruntowych  oraz  ich  wydzierżawiania  lub  najmu  na  okres  dłuższy  niż  3  lata,
    zmieniona uchwałą  Rady Miasta Nr XLII/532/98  z  26  stycznia 1998  roku, uchwałą Rady Miasta Nr X/397/99
    z 21 czerwca 1999 r., uchwałą Rady Miasta Nr XV/465/99 z 25 października 1999 r., uchwałą Rady Miasta 
   Nr XIX/580/2000 z 10 stycznia 2000 r.,
 - uchwała Zarządu Miasta Nr 412/2000 z dnia 11.07.2000 r. w sprawie wydzierżawiania terenów pod garaże,
   najem garaży oraz naliczanie z tego tytułu opłat.

Opłaty roczne za wieczyste użytkowanie i zarząd 17 360 000

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wysokość dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie szacuje się 
w oparciu o wykonanie w roku 2003.  

1. trwały zarząd 90 000
2. użytkowanie 40 000
3. użytkowanie wieczyste 17 230 000
   w tym:
       - osoby fizyczne 3 170 000
       - z przetargów 360 000
       - osoby prawne 13 700 000
Razem 17 360 000

 Sezonowość:
 - do  31  marca

 Podstawy  prawne:
 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 
   z późn. zm.),
  - uchwała Nr VIII/162/03 Rady Miasta z 29 lipca 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat
    od ceny nieruchomości gruntowych, zabudowanych, wykorzystywanych na cele mieszkaniowe sprzedawanych
    w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych będących spółdzielniami mieszkaniowymi.
    zmieniona uchwałą Nr IX/176/03 Rady Miasta z dnia 22 września 2003 r., uchwałą Nr XIII/271/03 Rady
    Miasta z dnia 1 grudnia 2003 r.

3 500 000

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z opłat za zarząd, dzierżawę, sprzedaż  i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa

 Sezonowość:
 - wpływy  nierytmiczne.

Podstawa prawna:
 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 
   z późn. zm.),

Wpływy z tytułu zamiany mieszkań 14 000

 - 25% planowanych dochodów na 2004 rok oraz wpływów z lat ubiegłych.

Udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa



Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych

Rozdział 70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 

 - przyjęcie wniosku 9 zł,

 Sezonowość:
 - nierytmicznie

 Podstawy  prawne:

Dochody z sprzedaży składników majątkowych 9 600 000

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

 Podstawy prawne:

   z późn. zm.),

797 083

z tego:
Gospodarka gruntami i nieruchomościami 797 083

Wydział Mieszkalnictwa i Lokali Użytkowych 712 083

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota dotacji ustalona na podstawie Pisma Wojewody Zachodniopomorskiego 15 000
z dnia 24 lutego 2004 r., znak: FB.1 -Gab - 3011 - 1/5/04 w sprawie ostatecznych kwot dotacji 
z budżetu państwa dla Miasta Szczecina na 2004 rok.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

 Sezonowość:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 
   z późn. zm.),

   w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szczecin
 - uchwała nr VI/114/03 Rady Miasta z dnia 9.06.2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących

Jednostkowe opłaty pobierane przy zamianie mieszkań komunalnych 
kształtują się następująco:

 - wydanie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu wchodzącego w skład zasobów
   Gminy Szczecin 10 zł, a w przypadku zamiany zamiejscowej 12 zł.

 - uchwała nr X/82/91 Rady Miasta z dnia 25.01.1991 r. w sprawie opłat pobieranych przy zamianie 
   lokali mieszkalnych

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami

Wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych Spółce "Zakład Wodociągów i Kanalizacji 
spółka z o.o.".

 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz 543 

W zakresie kanalizacji sanitarnej dotyczyć to będzie infrastruktury ulic: Metalowej, Floriana Szarego, 
Metalowej, Szlamowej, Spiżowej, PrzodownikówPracy, Rubież, Fińskiej, Budziszyńskiej, Axentowicza, 
Dyngusowej i Podleśnej i innych.

W zakresie sieci wodociągowej odpowiednio następujących ulic: Długiej, Metalowej, Przodowników Pracy, 
Trzcinowej, Wyspa Pucka, Fińska, Budziszyńska, Hodowlana, Długa, Dzikiej Róży i innych.



Kwota dotacji ustalona na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego  z dnia 12 marca 2004 r.,  697 083
znak: FB.1 - 3011 - 2/21/2004 w sprawie przyznania dotacji  na zrekompensowanie utraconych dochodów

 uprawnionych do ustawowej zniżki.

 Sezonowość:
  - jednorazowa dotacja

 Podstawy prawne:
 - ustawa z dnia 11 października 2002 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych 
   oraz ich rodzin, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych
   i okresu powojennego, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zasiłkach 
   rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych ( tj. Dz.U z  2002r.., Nr 181, poz.1515 z późn. zm.),
 - ustawa z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
   wojennych i okresu powojennego (tj. Dz.U. z2002 r., Nr 42, poz. 371 z poźn. zm.).  

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 85 000

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Kwota dotacji ustalona na podstawie Pisma Wojewody Zachodniopomorskiego 85 000
z dnia 24 lutego 2004 r., znak: FB.1 -Gab - 3011 - 1/5/04 w sprawie ostatecznych kwot dotacji 
z budżetu państwa dla Miasta Szczecina na 2004 rok.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państawa na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat.

 Sezonowość:
  - miesięcznie 1/12 planu rocznego.

 Podstawy prawne:

 - ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 
   z późn. zm.),

74 871 083

 ze sprzedaży lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych na rzecz kombatantów i innych  osób

OGÓŁEM DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA


