
 

 
 

 

 

 

Szczecin, 05.07.2022 r.  

WZiON-II.1431.6.2022.MM 

 

Dotyczy: udostępnienia informacji publicznej 

 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 28 czerwca 2022 r., Sygn.: NGL/2022/1904/25A,                          

o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ust. 1, art. 3 ust. 1 pkt 1, art. 10 ust. 

1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępnie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022r. 

poz. 902 ze zm.) w zakresie podstawy prawnej nabycia przez Skarb Państwa prawa 

własności nieruchomości, uprzejmie informuję, że nieruchomość wymieniona w ww. wniosku 

oraz pozostałe nieruchomości na terenie miasta Szczecin, przechodziły na własność Skarbu 

Państwa z mocy prawa. 

Z uwagi na  to, że Szczecin jest miastem położonym na ziemiach poniemieckich, własność 

nieruchomości na terenie miasta Szczecina przechodziła na rzecz Skarbu Państwa z mocy 

samego prawa, na podstawie Dekretu z dnia 8 marca 1946r. o majątkach opuszczonych                      

i poniemieckich (Dz. U. nr 13 poz 87 ze zm.) i innych dekretów oraz ustaw, albowiem                   

art. 39 tegoż dekretu stanowił, że jego przepisy nie naruszają postanowień innych dekretów,                  

tj. postanowień dekretu z dnia 6 września 1944r. o przeprowadzeniu reformy rolnej                         

w brzmieniu obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 18 stycznia 1945r. 

(Dz. U. z 1945r. nr 3 poz. 13), dekretu z dnia 12 grudnia 1944r. o przejęciu niektórych lasów 

na własność Skarbu Państwa (Dz. U. z 1944r. nr 15, poz. 82), ustawy z dnia 3 stycznia 

1946r. o przejęciu na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej                

(Dz. U. z 1946r. nr 3, poz. 17), ani innych przepisów prawa, na podstawie których Państwo 

może dokonać wywłaszczenia majątku, ustanowić przymusowy zarząd lub wprowadzić inne 

ograniczenia prawa własności lub posiadania. 

Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami Urzędu Miasta Szczecin nie posiada 

dokumentów potwierdzających nabycie przez Skarb Państwa nieruchomości, będącej 

przedmiotem wniosku.  

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. aa 

Urząd Miasta Szczecin 
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel.  +48 91 42 45 048 

 fax +48 91 43 51 289 

wzion@um.szczecin.eu  -  www.szczecin.eu 

 


