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Wniosek z dnia 19 września 2022 r. 

 

W odpowiedzi na Pana wniosek przesłany do Urzędu Miasta Szczecin 

w dniu 19 września 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej w sprawie realizacji inwestycji 

drogowej pod nazwą „Obwodnica Śródmieścia Szczecina – etap VI, Budowa ulicy 

od ul. Niemierzyńskiej do Alei Wojska Polskiego z budową węzła Łękno wraz z niezbędnym 

odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie”, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej, poniżej przekazuję wnioskowane informacje. 

 

Wydział Inwestycji Miejskich  

 

Ad 1. Jakie prace przewidziano na działce 5/1 z obrębu 2138 w Szczecinie 

i czy je zrealizowano? 

Na działce nr 5/1 obręb 2138 zostały wykonane roboty budowlane dotyczące 

przebudowy układu drogowego polegające na dowiązaniu układu drogowego al. Wojska 

Polskiego do układu ścieżek w Parku Tarchalskiego. 

 

Ad 2. Czy inwestycja "Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI (…)" została 

zakończona? 

Został zakończony Etap realizacyjny 1 zadania "Obwodnica Śródmieścia Szczecina - 

etap VI - budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego z budową węzła "Łękno" 

wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie". 

 

Ad 3. Czy po zakończeniu realizacji inwestycji "Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap 

VI (…)" zostanie wydana decyzja o zakończeniu inwestycji drogowej?  

Zakończony Etap realizacyjny 1 zadania "Obwodnica Śródmieścia Szczecina - etap VI - 

budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do ul. Wojska Polskiego z budową węzła "Łękno" wraz 

z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie" uzyskał pozwolenie na użytkowanie. 

 

 



 

Wydział Architektury i Budownictwa  

 

Wydział Architektury i Budownictwa informuje, że decyzja nr 10/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. 

znak: WUiAB-IV.6740.366.2016.ML, UNP: 48179/WUiAB/-XIV/16 o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Obwodnica Śródmieścia Szczecina – 

etap VI, Budowa ulicy od ul. Niemierzyńskiej do al. Wojska Polskiego z budową węzła „Łękno” 

wraz z niezbędnym odcinkiem do ul. Mickiewicza w Szczecinie” obejmowała swoim zakresem 

działkę nr 5/1 z obrębu 2138 w Szczecinie, będącą w momencie wydawania decyzji, 

jak i obecnie, własnością Gminy Miasto Szczecin. 

W treści decyzji określono rodzaj robót przewidzianych do wykonania na przedmiotowej działce 

jako: przebudowa układu drogowego. 

Zgodnie z art. 3 ust. 7a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( Dz. U z 2021 r., 

poz. 2351 t.j. ze zmianami ) ilekroć w ustawie jest mowa o: 

„przebudowie - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których 

następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, 

z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, 

wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne 

zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa 

drogowego;”. 

Szczegółowy zakres robót do wykonania na przedmiotowej działce został określony w opisie 

technicznym i na rysunkach projektu budowlanego, zatwierdzonego decyzją zrid nr 10/2016. 

Informujemy, że dnia 18.07.2017 r. tutejszy organ przesłał akta sprawy wraz z projektem 

budowlanym przedmiotowej inwestycji do Wojewody Zachodniopomorskiego, z siedzibą 

w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4, w związku z prowadzonym przez niego 

postępowaniem w przedmiotowej sprawie. W toku dalszego postępowania Wojewoda 

Zachodniopomorski przekazał przedmiotowe akta do Ministra Inwestycji i Rozwoju (obecnie 

Minister Rozwoju Pracy i Technologii). 

Do dnia dzisiejszego Wojewoda Zachodniopomorski nie zwrócił przekazanych akt i projektu.  

W związku z powyższym, brak możliwości udzielenia żądanej informacji publicznej, w postaci 

informacji zawartych w projekcie zatwierdzonym powyższą decyzją. 

 

 Z poważaniem 


