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Wniosek z dnia 10 listopada 2021 r. 
 
 
Szanowny Panie, 
 

w odpowiedzi na Pana wniosek złożony w Urzędzie Miasta Szczecin w dniu 10 listopada 2021 r. 

o udostępnienie informacji publicznej w sprawie dokumentów potwierdzających przekazanie 

mienia Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie Zdrojach na rzecz Skarbu Państwa, 

na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, poniżej 

udostępniam informacje przekazane przez Wydział Oświaty oraz Wydział Zasobu i Obrotu 

Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin: 

Ad 1. Zgoda Gminy Miasto Szczecin na przekazanie szkół wchodzących w skład Centrum 

Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

została wyrażona w uchwale nr  XI/390/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2019 r. 

w sprawie przekazania do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół, wchodzących 

w skład Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, link: 

 http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131181.asp?soid=310C9BDC80A543FDA862661784FE0275 

Natomiast w uchwale nr XI/391/19 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 października 2019 r.  

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa darowizny zabudowanej 

nieruchomości gruntowej położonej w Szczecinie przy ul. Batalionów Chłopskich nr 115, 115a, 

116, 116a, 116b, 117, 117a i 118 i niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej 

w Szczecinie przy ul. Jarzębinowej, została wyrażona zgoda na dokonanie darowizny na rzecz 

Skarbu Państwa nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miasto Szczecin  

z przeznaczeniem na budowę i utrzymywanie pomieszczeń dla szkoły publicznej prowadzonej 

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz infrastrukturę niezbędną do praktycznej nauki 

zawodu, link: 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131181.asp?soid=663711B638944ABB8E31E10CFB33BA8F 

 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131181.asp?soid=310C9BDC80A543FDA862661784FE0275
http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131181.asp?soid=663711B638944ABB8E31E10CFB33BA8F


Umowa darowizny ww. nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa zawarta w formie aktu 

notarialnego z dn. 14.12.2021 r. Repertorium A Nr 2486/2020 była konsekwencją podjęcia 

powyższych uchwał. Jednocześnie informuję, że akt notarialny nie podlega udostępnieniu  

w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zasady udostępniania aktu notarialnego 

regulują przepisy szczególne  tj. ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. 

Normy określone w art. 110 § 1 i § 2 stanowią, że wypisy aktu notarialnego wydaje się stronom 

aktu lub osobom, dla których zastrzeżono w akcie prawo otrzymania wypisu, a także ich 

następcom prawnym, a nadto, za zgodą stron lub na podstawie prawomocnego postanowienia 

sądu okręgowego, w którego okręgu znajduje się kancelaria notariusza, wypis aktu notarialnego 

może być wydany także innym osobom. 

W świetle powołanych przepisów, dysponentem zarówno aktu notarialnego, jak i jego wypisu, 

jest notariusz. Wypis podlega szczególnej ochronie i w związku z tym akt notarialny nie należy 

do kategorii dokumentów udostępnianych na zasadach określonych w ustawie o dostępie  

do informacji publicznej.  

Ad 2. W załączeniu przekazuję porozumienie z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania 

do prowadzenia Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi szkół, wchodzących w skład Centrum 

Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie.  

Ad 3. Organ nie zawierał porozumienia z Ministerstwem Aktywów Państwowych na bezpłatne 

przekazanie mienia Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie Zdrojach na rzecz Skarbu 

Państwa w formie umowy i nie dysponuje przedmiotowym dokumentem. 

Jak wynika z zapisów aktu notarialnego, o którym mowa w punkcie 1, wszelkie ruchomości 

niezbędne do prowadzenia Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie będące w dyspozycji 

Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie, zostały przekazane protokołem zdawczo – 

odbiorczym  w dniu 31.12.2020 r. przez Miasto Szczecin reprezentowane przez Prezydenta 

Miasta Szczecin, Dyrektorowi Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie z siedzibą  

przy ul. Batalionów Chłopskich 115. Organ dysponuje jedynie ww. protokołem zdawczo – 

odbiorczym.  

 

  Z wyrazami szacunku 

 

                                                     Podpisano: Anna Kalina – Dzwonkowska Kierownik Biura BIP 


