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Wniosek z dnia 30 grudnia 2022 r. 

 

W odpowiedzi na Pana wniosek przesłany drogą elektroniczną do Urzędu Miasta 

Szczecin w dniu 30 grudnia 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wsparcia 

finansowego lub rzeczowego na rzecz podmiotów prowadzących lodowiska na terenie Miasta 

Szczecin w okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2020 r., na podstawie art. 4 ust 3 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informuję, że sprawozdania dotyczące 

pomocy publicznej udzielonej przez Gminę Miasto Szczecin przedsiębiorcom w latach 

2015 – 2021 są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin, 

link: https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11668.asp , ścieżka dostępu: BIP UM Szczecin/ Finanse 

i majątek Miasta/ Podatki/ Pomoc publiczna dla przedsiębiorców. W sprawozdaniach zawarte są 

informacje na temat podmiotów, które otrzymały wsparcie, jednakże bez wyszczególnienia 

rodzaju działalności, na które zostało ono przeznaczone, ponieważ przepisy prawa nas do tego 

nie zobowiązują.  

Wykaz przedsiębiorców, które otrzymały pomoc publiczną oraz zakres udzielonej 

pomocy dostępny jest w SUDOP (Systemie Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej) 

Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, link: 

https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary . 

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej znajduje się także rejestr umów zawartych 

przez Urząd Miasta Szczecin – Gminę Miasto Szczecin od sierpnia 2013 r., link: 

https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50899.asp , ścieżka dostępu: BIP UM Szczecin/ Sprawy/ 

Rejestr umów. Funkcjonująca wyszukiwarka pozwala na wyszukanie umowy np. po numerze, 

dostawcy czy przedmiocie umowy.  

Dodatkowo wskazuję, że z dwoma podmiotami zawarto umowy dzierżawy pod lodowisko 

„Szczecińska Gubałówka” przy ul. Lisiej Góry 5 w Szczecinie oraz Lodowisko Szczecin - 

Lodogryf przy ul. Botanicznej 35 w Szczecinie. Podmiotem wydzierżawiającym jest Zarząd 

Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie, ul. Mariacka 25, 70 – 546 Szczecin, 



tel. 91 48 86 352, e-mail: sekretariat@zbilk.szczecin.pl , do którego należy zwrócić się 

bezpośrednio z wnioskiem w sprawie ewentualnych form wsparcia w związku z zawartą umową. 

Natomiast podmiotem odpowiedzialnym za lodowisko przy Netto Arenie przy 

ul. Władysława Szafera 3/5/7 w Szczecinie jest Żegluga Szczecińska Turystyka i Wydarzenia 

Sp. z o.o., ul. Tadeusza Wendy 8, 70 – 655 w Szczecinie, tel. 91 35 16 200, 

e-mail: sekretariat@zstw.szczecin.pl. 

Z uwagi na przepisy szczególne regulujące dostęp do informacji na temat udzielonej 

pomocy publicznej, inną informacją nie dysponujemy. 

 

Z poważaniem 


