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Sprawa: wniosek o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wydanych decyzji  
o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych dla  
nieruchomości zabudowanej – działki nr 9/56 obręb 4002, położonej przy  
ul. Kniewskiej 9, 11, 13 w Szczecinie.  
  
W związku z wnioskiem z dnia 15.11.2021r. o udostępnienie informacji publicznej na 
podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U.2020.2176 t. j. z dnia 2020.12.07), dotyczącej wydanych decyzji o pozwoleniu na 
budowę oraz zgłoszeń rozpoczęcia robót budowlanych dla nieruchomości położonej przy  
ul. Kniewskiej 9, 11, 13 w Szczecinie (działka nr 9/56 z obrębu 4002),   
Wydział Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin informuje, że dla 
przedmiotowego terenu zostały wydane następujące decyzje:  

- decyzja Nr 70/04 z dnia 09.01.2004 r. znak: WUiAB/I/HN/73531/645/03,  
  UNP: 60406/WUiAB/-I/03 uchylona decyzją: 
- z dnia 15.11.2004 r. znak: WUiAB/I/HN/73531/645/04, UNP: 60406/WUiAB/-I/04; 

- decyzja Nr 1357/2006 z dnia 08.09.2006 r. znak: WUiAB.I.EG/DK/73531/322/06,  
  UNP: 37640/WUiAB/-I/06 zmieniona decyzjami: 
- decyzją z dnia 20.11.2006 r. znak: WUiAB.I/DK/73531/564/06, UNP: 59101/WUiAB/-XIII/06, 
- decyzją z dnia 05.02.2007 r. znak: WUiAB.I/DK/73531/2/07, UNP: 862/WUiAB/-XIII/07; 

- decyzja Nr 854/2007 z dnia 01.06.2007 r. znak: WUiAB.I./DK/73531/175/07,  
  UNP: 234060/WUiAB/-I/07; 

- decyzja Nr 1845/2007 z dnia 23.10.2007 r. znak: WUiAB.I.DK/73531/165/07,  
  UNP: 21065/WUiAB/-I/07; 

- decyzja Nr 1482/16 z dnia 03.11.2016 r. znak: WUiAB-I.6740.324.2016.DK,  
  UNP: 56027/WUiAB/-I/16; 

- decyzja Nr 574/17 z dnia 02.05.2017 r. znak: WUiAB-I.6740.493.2016.DK,  
  UNP: 81625/WUiAB/-I/17; 

- decyzja Nr 1058/18 z dnia 19.07.2018 r. znak: WUiAB-I.6740.203.2018.DK,  
  UNP: 32262/WUiAB/-I/18; 

- decyzja Nr 351/19 z dnia 08.03.2019 r. znak: WUiAB-I.6740.36.2019.DK,  
  UNP: 5017/WUiAB/-I/19; 

- decyzja Nr 1064/21 z dnia 14.10.2021 r. znak: WUiAB-I.6740.109.2021.JP,  
  UNP: 19807/WUiAB/-I/21; 
W załączeniu organ przesyła drogą mailową  skany zanonimizowanych ww. decyzji. 
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Informujemy się, że  w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej nie mieści się 
uzupełnienie tych dokumentów o klauzulę ostateczności. Klauzula ostateczności nie jest 
elementem decyzji administracyjnej. 
Potwierdzenie ostateczności decyzji przysługuje stronom postępowania administracyjnego. 

Ponadto informujemy, że od 01.01.2016 r. funkcjonuje wyszukiwarka Głównego Urzędu 
Nadzoru Budowlanego, gdzie są dostępne rejestry decyzji oraz  wniosków i umożliwia ona 
wygenerowanie wnioskowanych informacji. (adres:  https://wyszukiwarka.gunb.gov.pl.) 

 

Podpisano: Dorota Dobrowolska Kierownik Referatu w Wydziale WAiB 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Otrzymują: 
1. Adresat 
2. A/a 
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