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Nasz znak: BIP-S.1431.138.2021.MŁ 

UNP: 51712/BIP/-I/21 

 

 W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożone drogą 
elektroniczną w dniu 04.10.2021, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001  
o dostępie do informacji publicznej, w sprawie budowy nowego przedszkola przy  
ul. Przygodnej w Szczecinie, informuję co następuje: 
 
Ad.1 
projektu budowlanego - przede wszystkim chodzi o rzuty i obrysy budynku przedszkola, parkingu, 
wjazdy i wyjazdy, chodniki, place zabaw, boiska i itp. obiekty objęte podpisaną umową 
 

Z uwagi na obszerność i duże formaty części rysunkowej dokumentacji informuję,  
że istnieje możliwość wglądu do projektu budowlanego w Biurze Inwestycji  
i Remontów Oświatowych Urzędu Miasta Szczecin, ul. Armii Krajowej 1,  
po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 91 435-12-71. 
 
 
Ad.2 i 3 
aktualnej treści wniosku o wycinkę drzew wraz mapką działki, na której zaznaczone będą lokalizacje 
drzew wnioskowanych do wycinki 
oznaczenia odmiennym kolorem i symbolem np. � lokalizacji drzew, krzewów oraz innej zieleni (bez 
względu na to, czy złożony został wniosek o ich wycinkę i likwidację), wobec których zgodnie z planem 
zagospodarowania nie można dokonać wycinek i likwidacji w związku z realizacją ww. umowy tj. 
UCHWAŁA NR XXXVIII/1106/18 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Derdowskiego 3” w Szczecinie  
§ 6 ust. 2  „zakazuje się wycinki wartościowego drzewostanu oraz likwidacji innej zieleni stanowiącej 
element kompozycji zespołu zabudowy lub zespołu zieleni 

 
Do niniejszego pisma dołączam dokumenty (w załączeniu), o które Pan wnioskuje  

(zał. nr 1-3), tzn.: skan aktualnego wniosku z dnia 15.10.2021 o wydanie zezwolenia  

na usunięcie drzewa/krzewu skierowanego do Marszałka Województwa 

Zachodniopomorskiego, będącego uzupełnieniem wniosku z dnia 22.07.2021 r. wraz  

z rysunkiem obrazującym gospodarkę drzewostanem na działce nr 1/50 obręb 2094. 
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Jednocześnie Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych informuje, że nie dysponuje 
dokumentem zgodnym z Pana wnioskiem, tj. „oznaczenia odmiennym kolorem  
i symbolem lokalizacji drzew, krzewów oraz innej zieleni (bez względu na to,  
czy złożony został wniosek o ich wycinkę i likwidację), wobec których zgodnie  
z planem zagospodarowania nie można wykonać wycinek i likwidacji w związku  
z realizacją ww. umowy, tj. UCHWAŁA NR XXXVIII/1106/18 RADY MIASTA 
SZCZECIN z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Derdowskiego 3” w Szczecinie”. 
 
 
Ad.4 
pozwolenia na budowę i załączników do niego 
 

Do niniejszego pisma dołączam skan decyzji nr 969/21 o pozwoleniu na budowę  

(zał. nr 4). 

 
Ad.5 
wszystkich pozostałych dokumentów wytworzonych w związku z wykonaniem ww. umowy (pozostałe 
dokumenty są mniej istotne i mogą być mi udostępnione w terminie późniejszym w osobnym mailu) 
 

Z uwagi na obszerność posiadanej dokumentacji i konieczność jej analizy pod kątem 

realizacji wniosku, jak i ewentualnej anonimizacji dokumentów wytworzonych  

w związku z wykonaniem umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa 

nowego przedszkola publicznego przy ul. Przygodnej w Szczecinie w procedurze 

„zaprojektuj i wybuduj”, na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy  z dnia 6 września 2001  

o dostępie do informacji publicznej, Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych 

informuje, że odpowiedź na niniejsze pytanie zostanie udzielona w terminie nie 

później niż do dnia 04.12.2021 r. 

 
Ad.6 
Kto z imienia i nazwiska ponosi bezpośrednią odpowiedzialność lub pośrednią współodpowiedzialność 
za nieuznanie za strony mieszkańców sąsiednich nieruchomości w postępowaniu z 2021 roku 
dotyczącym pozwolenia na budowę przedszkola przy ul. Przygodnej (bez względu, czy ostatecznie 
nieuznanie za strony było prawidłowe czy nieprawidłowe). Proszę wymienić wszystkich urzędników, 
ich przełożonych, osoby nadzorujące, współpracujące itd. aż do najwyższego szczebla z prezydentem 
Szczecina na czele. 

 
W postępowaniu administracyjnym w sprawie pozwolenia na budowę budynku 
przedszkola publicznego oraz rozbiórkę istniejącej wiaty stalowej wraz z wykonaniem 
niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu przy  
ul. Przygodnej w Szczecinie, dz. nr 1/50 z obrębu 2094, w imieniu organu 
administracji architektoniczno – budowlanej, z ramienia Wydziału Architektury  
i Budownictwa brały udział następujące osoby:  

1.       Główny Specjalista - Aleksandra Gorzela; 
2.       Kierownik referatu Zachód – Anna Nuckowska; 
3.       Zastępca Dyrektora Wydziału – Mariola Frąckowiak – Mosiężny; 
4.       Dyrektor Wydziału – Wiesława Rabińska. 
 

Podpisano: Anna Kalina – Dzwonkowska Kierownik BIP 
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Nasz znak: BIP-S.1431.138.1.2021.MŁ 

UNP: 51712/BIP/-I/21 

 

 W uzupełnieniu odpowiedzi BIP-S.1431.138.2021.MŁ przesłanej w dniu 
18.10.2021 na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony drogą 
elektroniczną w dniu 04.10.2021, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001  
o dostępie do informacji publicznej, w sprawie budowy nowego przedszkola przy  
ul. Przygodnej w Szczecinie, informuję co następuje: 

 

Ad. 1 

Organ w odpowiedzi udzielonej pismem BIP-S.1431.138.2021.MŁ z dnia 15.10.2021,  

poinformował o możliwości wglądu do projektu budowlanego w Biurze Inwestycji  

i Remontów Oświatowych, ponieważ papierowa wersja dokumentacji jest uzgodniona 

pod względem zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wymagań higienicznych  

i zdrowotnych, a także opatrzona jest pieczątkami Wydziału Architektury  

i Budownictwa, co potwierdza, że na jej podstawie została wydana decyzja  

o pozwoleniu na budowę (decyzja nr 969/21 z dnia 20.09.2021 r.).  

Jednocześnie informuję, że organ jest w posiadaniu wersji elektronicznej  

ww. dokumentacji, która pod względem merytorycznym jest tożsama z wersją 

papierową, jednak nie posiada ona zatwierdzeń w postaci pieczątek i podpisów. 

Zgodnie z Pana wnioskiem przekazuję wersje elektroniczną projektu budowlanego. 

Dokumentacja dostępna jest pod linkiem: 

https://wetransfer.com/downloads/51c1f20a3922a2b1817fc119d1d82cc92021101911

5542/dc2c6349aaefa3f70282565da45cfd1120211019115554/6718cb  

(link jest aktywny do dnia 25.10.2021 r.) 

Ad. 2 i 3 

W uzupełnieniu odpowiedzi BIP-S.1431.138.2021.MŁ przesłanej w dniu 18.10.2021, 

przekazuję będące w posiadaniu organu dodatkowe dokumenty, o które Pan 
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wnioskuje (zał. nr 1-11), tj. załączniki do aktualnego wniosku o wydanie zezwolenia 

na usunięcie drzewa/krzewu. Innymi załącznikami nie dysponujemy. Pomimo,  

że liczba załączników nie odpowiada wprost liczbie wymienionej w piśmie 

przewodnim Wykonawcy zadania inwestycyjnego ani też formularzowi stanowiącemu 

wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu kierowanego  

do właściwego organu, to są one wystarczające pod względem merytorycznym  

do realizacji inwestycji. Zestawienie załączników, które są udostępniane Panu  

w ramach niniejszej odpowiedzi, są jednocześnie tymi, które Wykonawca przedłożył 

do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.   

 

Ad. 6 

Informuję, że w odpowiedzi BIP-S.1431.138.2021.MŁ przesłanej w dniu 18.10.2021  
wskazano osoby prowadzące postępowanie administracyjne w przedmiotowej 
sprawie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu postępowania 
administracyjnego organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie 
decyzji, pod którą podpisuje się upoważniona osoba. Brak innych osób 
prowadzących  postępowanie o wydanie pozwolenia na budowę przedszkola przy  
ul. Przygodnej. 
Ponadto informuję, że  na podstawie Zarządzenia nr 48/21 Prezydenta Miasta 

Szczecin z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie podziału zadań i kompetencji oraz 

powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Miasto Szczecin w imieniu 

Prezydenta Miasta Szczecin, dostępny na stronie 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11017.asp, sprawy związane z ładem budowlanym 

i architektonicznym powierzono Panu Danielowi Wacinkiewiczowi - Zastępcy 

Prezydenta Miasta Szczecin. 

 

Podpisano: Anna Kalina – Dzwonkowska Kierownik BIP 
 
 
 
Załączniki do aktualizacji wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu 
skierowanej do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15.10.2021 r.: 
1. Tabela – zestawienie ilościowe drzew i krzewów przeznaczonych  

do wycinki/nasadzeń, 

2. Tabelaryczny wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki, 

3. Tabelaryczny wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do przesadzenia, 

4. Specyfikacja materiału roślinnego nasadzeń zastępczych przy ul. Przygodnej (tab. 

2), 

5. Specyfikacja materiału roślinnego nasadzeń zastępczych przy ul. Polskich 

Marynarzy (tab. 3), 

6. Gospodarka drzewostanem (nr rys. 01), 

7. Plan nasadzeń zastępczych – Przygodna (nr rys. 02), 

8. Plan nasadzeń zastępczych – Polskich Marynarzy (nr rys. 03), 

9. Plan nasadzeń zastępczych – Bukówka (nr rys. 04), 

10. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 

11. Decyzja RDOŚ. 

http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11017.asp


 

 
 
 
 
         
 
 
 


