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Nasz znak: BIP-S.1431.43.2022.AJ 

 

W odpowiedzi na wniosek złożony drogą elektroniczną w dniu 13.04.2022,  
w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej przekazuję posiadane informacje publiczne z właściwych jednostek 
Urzędu Miasta Szczecin: 

 
Ad. 1 
Zabytkowy zespół zajezdni Pogodno przy Al. Wojska Polskiego 200 jest objęty 
ochroną konserwatorską, zgodnie z art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na podstawie ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego "Zawadzkiego - Klonowica" (uchwała  
nr LV/1023/06 Rady Miasta Szczecin z dn. 24.04.2006 r. ) oraz zmiany miejscowego 
planu pod nazwą "Zawadzkiego - Klonowica 2" ( uchwała nr XXXVIII/940/09 Rady 
Miasta Szczecin z dn. 7.09.2009 r.). Ponadto 2 budynki frontowe i hala postojowa 
zajezdni Pogodno przy al. Wojska Polskiego 200 są ujęte w gminnej ewidencji 
zabytków na podstawie art. 22 ust. 4 i ust. 5 pkt 2 ww. ustawy  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.  
Jednocześnie informuję, że projekt budowlany, zatwierdzony decyzją Nr 1333/14  
z dnia 04.09.2014 r., został uzgodniony ze stanowiska konserwatorskiego dnia 
30.06.2014 r. (znak: BMKZ-S.4125.386/3.2014.EW).  
 
Ad. 2 
Dworzec kolejowy Szczecin Główny przy ul. Kolumba 2 w Szczecinie, na podstawie 
art. 22 ust. 2, 4 i ust. 5 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jest 
ujęty w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków.  
Jednocześnie informuję, że dla przedmiotowego terenu przy ul. K. Kolumba 2  
w Szczecinie, Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony dnia 
16.05.1994 r. przez Radę Miejską w Szczecinie  Uchwałą Nr L/709/94, z mocy prawa 
stracił ważność po dniu 31.12.2003 r. i na tym terenie nie ma aktualnie 
obowiązującego planu miejscowego. Wobec powyższego dworzec kolejowy Szczecin 
Główny przy ul. Kolumba 2 znajduje się na terenie nieobjętym aktualnym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. 
Ponadto w dniu 10.02.2014 r. została wydana decyzja Nr 12/2014 o ustaleniu 
lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalająca warunki lokalizacji inwestycji 
polegającej na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie oraz zmianą sposobu 
użytkowania zespołu budynków dworca kolejowego Szczecin Główny wraz  
z zagospodarowaniem terenu, budową niezbędnych obiektów i urządzeń 
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infrastruktury technicznej w ramach zadania "Przebudowa budynku dworca 
kolejowego Szczecin Główny wraz z infrastrukturą torowo-peronową POIiŚ 7.1-52" 
przy ul. Kolumba w Szczecinie (dz. nr 8/9, 8/7, 8/6, 8/5, 8/4, 9/3 z obr. 1039). Zgodnie 
z art. 39 ust. 3 ustawy Prawo budowlane, pozwolenie na budowę dotyczące ww. 
inwestycji wydał właściwy organ w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem 
Zabytków. Organem właściwym do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę był 
Wojewoda Zachodniopomorski. 
 
 

 
Z poważaniem 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
         


