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Nasz znak: BIP-S.1431.167.2021.MŁ 
UNP: 61099/BIP/-I/21 
 
 
 W odpowiedzi na wniosek złożony drogą elektroniczną w dniu 25.11.2021  
o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001  
o dostępie do informacji publicznej informuję, że poniżej przekazuję informacje 
z właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Szczecin, tj. Wydziału 
Gospodarki Komunalnej: 
 
Ad. 1 
Ile porozumień międzygminnych w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego podpisało 
Miasto Szczecin?  

Na dzień dzisiejszy Gmina Miasto Szczecin posiada trzy porozumienia 
międzygminne zawarte w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego. 
 
Ad. 2 
Z  jakimi gminami Miasto Szczecin podpisało porozumienia międzygminne w zakresie organizacji 
publicznego transportu zbiorowego?  

Wyżej wymienione porozumienia zawarte są z gminami Kołbaskowo, Dobra i Police. 
 
Ad. 3 
Proszę o wskazanie: dat podpisania, numerów umów i pozycji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Zachodniopomorskiego porozumień międzygminnych w zakresie organizacji publicznego transportu 
zbiorowego podpisanych przez Miasto Szczecin.  

 Porozumienie nr 34/2021 z gminą Police z dnia 4 maja 2021 r., Dziennik 
Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 9 czerwca 2021 r., 
poz. 2481; 

 Porozumienie nr 35/2021 z gminą Dobra z dnia 4 maja 2021 r., Dziennik 
Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 czerwca 2021 r., 
poz. 2400; 

 Porozumienie nr 36/2021 z gminą Kołbaskowo z dnia 31 maja 2021 r., 
Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 czerwca 
2021 r., poz. 2582. 

 
Ad. 4 
Jaka jednostka budżetowa/wydział urzędu miasta/spółka prawa handlowego będąca własnością 
jednostki samorządu terytorialnego odpowiada za utrzymanie komunalnych zasobów nieruchomości 
(nieruchomości gruntowe, budynki, budowle) dla celów publicznego transportu zbiorowego Miasta 
Szczecina?  

Urząd Miasta Szczecin 
Biuro Informacji Publicznej  
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
tel. +4891 43 31 583 
mlogisz@um.szczecin.pl   
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Za utrzymanie komunalnych zasobów nieruchomości dla celów publicznego 
transportu zbiorowego odpowiadają: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz 
spółka Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. 
 
Ad. 5 
Jaka jest podstawa prawna przekazania komunalnego zasobu nieruchomości gruntowych jednostce 
budżetowej/wydziałowi urzędu miasta/spółce prawa handlowego będącej własnością jednostki 
samorządu terytorialnego odpowiadającej za ich utrzymanie dla celów publicznego transportu 
zbiorowego? Proszę o podanie numeru uchwały oraz daty jej przyjęcia przez Radę Miasta Szczecina. 
Proszę o przekazanie kopii jednego takiego powierzenia nieruchomości gruntowej. 

 Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego – zgodnie ze Statutem, stanowiącym 
załącznik do Uchwały Nr XIII/303/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 21 listopada 
2011 r.; 

 Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. – Uchwała Nr XXXVIII/715/08 Rady Miasta 
Szczecin z dnia 24 listopada 2008 r.; 

W załączeniu umowa dzierżawy zawarta przez Gminę Miasto Szczecin ze spółką 
Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. 
 
Ad. 6 
Proszę podać liczbę oraz sumaryczną powierzchnię nieruchomości gruntowych jakie zostały 
powierzone jednostce budżetowej/wydziałowi urzędu miasta/spółce prawa handlowego będącej 
własnością jednostki samorządu terytorialnego odpowiadającej za ich utrzymanie dla celów 
publicznego transportu zbiorowego?  

W celu uzyskania wskazanych wyżej informacji należy wystąpić do Zarządu Dróg  
i Transportu Miejskiego, ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, tel. 91 48 00 444  (e-mail: 
zditm@zditm.szczecin.pl), oraz Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.,  
ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, tel. 91 43-94-011  (e-mail: pytania@ts.szczecin.pl). 
Organ nie dysponuje powyższą informacją.  
 
Ad. 7 
Jaka jednostka jest płatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie komunalnego zasobu 
nieruchomości (nieruchomości gruntowe, budynki, budowle) dla celów publicznego transportu 
zbiorowego? 

Płatnikiem podatku od nieruchomości jest jednostka, która daną nieruchomością 
zarządza, tzn. ZDiTM lub Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. 
 
Ad. 8 
Czy i na jakiej podstawie przewoźnik dysponuje komunalnym zasobem nieruchomości dla celów 
publicznego transportu zbiorowego? Proszę o podanie numeru umowy oraz daty jej podpisania.  

Informacjami dysponują wskazani poniżej przewoźnicy: 

 Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” Sp. z o.o.,  
ul. Andrzeja Struga 10, 70-784 Szczecin, tel. 91 464-36-02 (e-mail: 
poczta@spad.szczecin.pl); 

 Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe KLONOWICA Sp. z o.o., 
ul. Sebastiana Klonowica 3c, 71-241 Szczecin, tel. 91 432 84 00  (e-mail: 
sekretariat@spak.pl); 

 Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., 
ul. Fabryczna 2, 72-010 Police, tel. 91 420 15 50  (e-mail: sppk@sppk.pl); 

 Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin, tel.  
91 43-94-011 (e-mail: pytania@ts.szczecin.pl 

Ad. 9 
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Czy powierzenie realizacji usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostało zawarte  
z wyłączeniem ustawy Pzp? Proszę o wskazanie podstawy prawnej jej zawarcia.  

Umowy o świadczenie publicznych usług przewozowych zawierane są zgodnie z art. 
22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. 
 

 

              Z poważaniem 

Podpisano: Anna Kalina- Dzwonkowska Kierownik Biura BIP 

  

 

 

 

 
 
 
 
         
 
 
 


