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W nawiązaniu do pisma z dnia 25.01.2023 r. o przedłużeniu terminu  

w sprawie udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej,  

na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej, po zebraniu informacji z jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta 

Szczecin, przedstawiam co następuje: 

 

 Wydział Gospodarki Komunalnej zawarł umowę na dostawę energii cieplnej  

do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Południowej w Szczecinie: 

- kubatura ogrzewania - 6298,00 m3 

- powierzchnia ogrzewania - 1710 m2 

- maksymalne godzinowe zapotrzebowanie mocy cieplnej - 0,151000 MW. 

Umowa na przedmiotowy obiekt obowiązuje od 01.12.2022 r. 

 

 Biuro Inwestycji i Remontów Oświatowych w latach 2012 - 2020 realizowało 

następujące zadania: 

1.  „Termorenowacja Szkoły Podstawowej Nr 63 oraz przebudowa instalacji 

sanitarnej (c.o.,wod-kan.) i elektrycznej (odgromowej, oświetlenia elewacji); 

Szczecin ul. Grodzka 23, dz. nr 39/1 obręb 1037" w ramach programu: 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych  

na terenie Gminy Miasto Szczecin”, 

2. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 53 przy ul. Siemiradzkiego 2 

 w Szczecinie (dawnego budynku Gimnazjum nr 10)”, w ramach programu: 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych  

na terenie Gminy Miasto Szczecin”, 

3. „Termomodernizacja budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I st. im. 

prof. Marka Jasińskiego, przy ul. Bolesława Śmiałego 42-43,  70-351 
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Szczecin” w ramach programu: „Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin”, 

4. „Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży - Pomorskie Centrum 

Edukacji przy Al. Piastów 7, 71-270 Szczecin” w ramach programu: 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych  

na terenie Gminy Miasto Szczecin”, 

5. „Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego Nr 9, przy ul. Kostki 

Napierskiego 13, 70-783 Szczecin” w ramach programu: „Termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto 

Szczecin”, 

6. „Termomodernizacja budynku Przedszkola publicznego Nr 14, ul. Ks. Bpa W. 

Bandurskiego 56, 71-685 Szczecin, dz. 80/12 obr. 3096” w ramach programu: 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na 

terenie Gminy Miasto Szczecin”, 

7. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 35 przy ul. 

Świętoborzyców 40 w Szczecinie, działki nr 44/4 obręb 3098, 120/1 obręb 3099" 

w ramach programu: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin”, 

8. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 37, ul. Rydla 6, 70-783 

Szczecin w ramach programu: „Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin”, 

9. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 56 przy ul. Malczewskiego 

22 w Szczecinie” w ramach programu: „Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Szczecin”, 

10. „Likwidacja kotłowni koksowej z kotłami stałopalnymi, budowa kotłowni 

gazowej wraz z nową instalacją centralnego ogrzewania, modernizacja 

instalacji c.w.u. oraz termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego 

Nr 20 przy ulicy Wieniawskiego 17, 70-130 Szczecin w ramach programu 

Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji 

wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych 

odnawialnych źródeł”, 

11. „Likwidacja kotłowni koksowej, budowa kotłowni gazowej wraz z nową 

instalacją centralnego ogrzewania oraz termomodernizacja budynku 

Przedszkola Publicznego Nr 35 przy ulicy Jaracza 5A, 70-775 Szczecin  

w  ramach projektu  „Zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w Szczecinie 

- Etap II - Program KAWKA” ,  

12. Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej Filii Przedszkola nr 72  

przy ul. Monte Cassino 31 w Szczecinie. 



 

 Wydział Spraw Społecznych realizował zadania zawarte w Załączniku nr 1. 

 Biuro Obsługi Urzędu w Załączniku nr 2 wymienia inwestycje i prace związane  

z termomodernizacją odnośnie budynku Urzędu Miasta Szczecin znajdującego się 

przy pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, które były prowadzone przez Miejską 

Jednostkę Obsługi Gospodarczej w wymienionym we wniosku okresie. 

 Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności wskazuje: 

1. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie od 2015 r.  

realizował inwestycję "Termomodernizacji budynków Komendy Miejskiej PSP 

w Szczecinie", której przedmiotem było wykonanie robót budowlanych  

na budynkach Komendy Miejskiej PSP, w ramach projektu 

„Termomodernizacja budynków Jednostek Komend Miejskich Straży Pożarnej 

w Szczecinie". W zakresie szczegółów dotyczących powyższej inwestycji tj. 

okresu trwania i zakresu prac należy wystąpić z zapytaniem do Komendy 

Miejskiej PSP.  

2. W budżecie miasta Szczecin na rok 2012, widnieje zapis dotyczący 

modernizacji i wyposażenia obiektów Straży Miejskiej w Szczecinie.  

W zakresie szczegółów dotyczących wymienionej inwestycji tj. okresu trwania  

i zakresu prac należy wystąpić z zapytaniem do Straży Miejskiej w Szczecinie. 

 

Jeśli chodzi o miejskie jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin 

informuję, że w Urzędzie Miasta Szczecin nie są gromadzone informacje będące 

przedmiotem wniosku. W celu ich uzyskania, należy zwrócić się bezpośrednio  

do jednostek, które są wymienione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod 

linkiem: https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11048.asp, ścieżka dostępu: BIP/jednostki 

organizacyjne. Jednostki te są bowiem podmiotami samodzielnie zobowiązanymi  

do udostępnienia informacji publicznej. Urząd Miasta Szczecin nie posiada tych 

informacji.    

Odnośnie liczby miejskich budynków - wnioskowane informacje  

są ogólnodostępne w Portalu System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin pod 

adresem: http://geoportal.szczecin.eu, wybierając ikonkę Geoportal. W Geoportalu 

funkcjonuje wyszukiwarka, umożliwiająca odnalezienie nieruchomości zarówno 

poprzez wskazanie adresu nieruchomości, jak również poprzez wskazanie obrębu  

i numeru działki. 

Z poważaniem 
 

 

 

 



 

 


