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Wniosek z dnia 2 stycznia 2023 r. 

 

W odpowiedzi na wniosek przesłany do Urzędu Miasta Szczecin w dniu 2 stycznia 

2023 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej prowadzonych postępowań 

administracyjnych w sprawie wydania warunków zabudowy oraz decyzji środowiskowych 

dla elektrowni fotowoltaicznych lub magazynów energii na obszarze Gminy Miasto Szczecin 

od 2018 r. oraz wydanych decyzji administracyjnych w tym zakresie, na podstawie ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informuję co następuje. 

 

 Wydział Architektury i Budownictwa informuje, że Prezydent Miasta Szczecin wydał 

w latach od 2018 r. do dzisiaj następujące decyzje o ustaleniu warunków zabudowy dla 

inwestycji z zakresu instalacji fotowoltaicznych: 

1. budowa dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 100kW składającej się z zespołów 

modułów fotowoltaicznych instalowanych w rzędach, osadzonych na stelażach aluminiowych, 

umieszczonych bezpośrednio na powierzchni stropodachu nad halą, o powierzchni ok. 2500m2, 

na terenie położonym w Szczecinie przy ul. Santockiej 44 (dz. nr 6/37 z obr. 2103), podmiot 

prywatny. 

2. budowa dachowej instalacji fotowoltaicznej o mocy do 200kWp o wysokości konstrukcji wraz 

z modułami fotowoltaicznymi nie wyżej niż 3,0m. Łączna powierzchnia dachu budynku na której 

zainstalowana będzie instalacja fotowoltaiczna nie większa niż 2500m2 na terenie położonym 

w Szczecinie przy ul. Santockiej 44 (dz. nr 6/37 z obr. 2103), podmiot prywatny.  

3. budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej maksymalnej mocy 1 MW powierzchni 2,2485 ha, 

na terenie położonym w Szczecinie przy ul. Spokojnej  (dz. nr 168/4 obr. 4203) - decyzja nr 

77/21 z 01.07.2021 r., podmiot prywatny.  

4. budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 300kW na dachu istniejącego budynku 

usługowo- magazynowego o powierzchni ok. 2160m2,  na terenie położonym w Szczecinie przy 

ul. Pomorskiej 30 dz. nr 2/30 obr. 4055, podmiot prywatny.  

  



 

 Ponadto, Prezydent Miasta Szczecin wydał decyzję o odmowie ustalenia warunków 

zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz 

z infrastrukturą techniczną przy ul. Biwakowej w Szczecinie na części działki nr 5/2 z obr. 3045. 

Dla magazynów energii dotychczas nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. 

Obecnie toczy się postępowanie dla budowy kontenerowego modułowego magazynu energii 

elektrycznej o łącznej mocy do 0,2 GW wraz z towarzyszącą  infrastrukturą na terenie dz. nr 12 

obr. 3048. 

Ponadto wskazuję, że aktualnie w tut. Wydziale Ochrony Środowiska procedowane są: 

- postępowanie pod znakiem: WOŚr-VII.6220.1.38.2022.KM w sprawie wydania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej 

PV Wschodnia o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, 

na działkach nr 2/7, 8, 11, 12 obręb 4116”, podmiot prywatny; 

- postępowanie prowadzone pod znakiem: WOŚr-VII.6220.1.51.2021.JR w sprawie wydania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy 

fotowoltaicznej o mocy 1 MW z niezbędną infrastrukturą, Szczecin obr. 4117 działki nr 28, 39 

i 41”, podmiot prywatny. 

Od 2018 r. dla farm fotowoltaicznych zostały wydane następujące decyzje: 

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy 

fotowoltaicznej o mocy 1MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce na 168/4 

obręb Szczecin Dąbie 203” z dnia 31.12.2020, znak: WOŚr-VII.6220.1.47.2020.MP, podmiot 

prywatny;  

- decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy 

fotowoltaicznej o mocy do 5 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 

5 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowana etapowo lub w całości na działce 

ewidencyjnej nr 5/2, obręb Nad Odrą 45, gm. m. Szczecin” z dnia 21.02.2022, znak: WOŚr-

VII.6220.1.62.2021.KM, podmiot prywatny. 

Wszystkie informacje stanowiące informację publiczną, dotyczące wydanych decyzji 

o warunkach zabudowy dla inwestycji z zakresu instalacji fotowoltaicznych, znajdują się na 

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w wykazie 

informacji o środowisku, link: https://bip.um.szczecin.pl/chapter_50620.asp, ścieżka dostępu:  

BIP UM Szczecin/ Wydziały i Biura Urzędu Miasta/ Wydział Ochrony Środowiska/ Dodatkowe 

informacje/ Wykaz informacji o środowisku. 

 Z poważaniem 


