
 
  
 

 

            Szczecin 2022 – 07 - 07

                                                                   

Nasz znak: BIP-S.1431.77.2022.MŁ 
RKP – 144038 – 2022 
 

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 23.06.2022 r. o udostępnienie 
informacji publicznej w sprawie nieruchomości zlokalizowanej na działce nr 1/3, 
obręb Dąbie 69 przy ul. Andrzeja Struga 66 w Szczecinie, na podstawie ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie  do informacji publicznej, informuję jak poniżej. 

 
Ad. a) i – vii, ix 
W celu uzyskania informacji w sprawie, należy zwrócić się z wnioskiem bezpośrednio 
do jednostki właściwej tj. Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie,  
ul. Sebastiana Klonowica 5, 71 – 241 Szczecin, adres e-mail: 
zditm@zditm.szczecin.pl, tel.: 91 480 04 44.  

Jednostka ta jest podmiotem samodzielnie zobowiązanym do udostępnienia 
informacji publicznej. Ponadto wskazuję, że do kompetencji ZDiTM należy m.in. 
lokalizacja zjazdów, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, wydawanie 
zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym infrastruktury technicznej oraz innych 
obiektów, tablic reklamowych czy szyldów oraz organizacja ruchu na drogach 
publicznych w granicach administracyjnych Miasta Szczecin. 
 
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody, wnioski o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew  
z terenów gminnych, rozpoznaje Marszałek Województwa. Wobec powyższego 
informacje w tym zakresie może posiadać Urząd Marszałkowski Województwa 
Zachodniopomorskiego, Wydział Ochrony Środowiska z siedzibą 
przy ul. Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie, tel. 91 441 02 00. 
 
Ponadto wskazuję, że decyzje na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych 
wydaje Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd 
Gospodarki Wodnej w Szczecinie. 
 
Ad. a) viii – W załączeniu przekazuję zatwierdzenie stałej organizacji ruchu w pasie 
drogowym na ul. Struga oraz obejmującą zmianę w obrębie zjazdu na południową 
jezdnię wspomagającą. 
 
Ad. b) 
Informacje – jak wyżej. 

 
Ad. c) 
Informacje – jak wyżej.     Z poważaniem 

Urząd Miasta Szczecin 
Biuro Informacji Publicznej  

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
tel. +4891 43 31 583 
mlogisz@um.szczecin.pl   
 


