
 

 
 

 

Szczecin, dnia 19.10.2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

Nasz znak: WAiB – III.1431.28.2021.KM 

                   UNP: 52661/WAiB/-XXIII/21 

 

Sprawa: udostępnienie informacji publicznej, dotyczącej inwestycji pod nazwą 

„Bukówka – droga spacerowo – rekreacyjna dla Gumieniec”. 

  

 W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 11.10.2021 r. Wydział Architektury 

i Budownictwa Urzędu Miasta Szczecin, na podstawie ustawy z dnia 6 września 

2001 roku o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2020. poz. 2176 ze zm.) 

informuje, co następuje: 

 

Ad. 1 

W dniu 05.01.2021 r. nie wniesiono sprzeciwu do zgłoszenia: Budowa ciągu 

pieszego w ramach zadania finansowanego ze środków SBO pn. „Bukówka – droga 

spacerowo – rekreacyjna dla Gumieniec” na terenie działek nr: 2/3 oraz 2/4 

z obrębu 2129, dz. nr 1/3 z obrębu 2130 oraz dz. nr 4/1 z obrębu 2135 (znak sprawy: 

WUiAB-III.6743.291.2020.KM, UNP: 61392/WUiAB/-V/20) – w załączeniu przekazuję 

skan formularza zgłoszenia z adnotacją o nie wniesieniu sprzeciwu.  

 Ponadto, w związku z otrzymaną przez Panią informacją z dnia 11.08.2021 r., 

znak: WUiAB-III.1431.18.2021.IK, UNP: 39067/WUiAB/-XXIII/21, cyt.: (…) 

w rejestrach i archiwach tutejszego Urzędu nie odnotowano wniosków, wydanych 

pozwoleń na budowę oraz dokonanych zgłoszeń robót budowlanych dla inwestycji 

pod nazwą „Bukówka – droga spacerowo – rekreacyjna dla Gumieniec”, informuję, 

że powyższa, błędna informacja zawarta w ww. piśmie do Pani wynikła z powodu 

wprowadzonych do rejestru Urzędu Miasta Szczecin niepełnych danych zawartych 

w zgłoszeniu przedmiotowej inwestycji, tj. w skróconej formie, a mianowicie: 

„Budowa ciągu pieszego” zamiast „Budowa ciągu pieszego w ramach zadania 

finansowanego ze środków SBO pn. „Bukówka – droga spacerowo – rekreacyjna dla 

Gumieniec” oraz braku adresu inwestycji (dot. nazwy ulicy), co uniemożliwiło 

poprawne wyszukanie ww. sprawy w zasobach archiwalnych Urzędu. 

Za zaistniałą sytuację przepraszam. 

 

Urząd Miasta Szczecin 
Wydział Architektury i Budownictwa 

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel. +4891 424 55 59, fax +4891 424 55 86 
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Ad. 2 

Wydział Architektury i Budownictwa nie posiada wiedzy na temat wypowiedzianych 

przez dyrektora ZUK twierdzeń, natomiast informuje, że: 

- przed przyjęciem przedmiotowego zgłoszenia Organ sprawdził zgodność 

    zgłoszonych robót budowlanych z obowiązującymi przepisami, w tym miejscowym 

    planem zagospodarowania przestrzennego „Gumieńce – Słowieńsko” 

    w Szczecinie uchwalonego Uchwałą Nr X/198/03 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 

    października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 24 listopada 

    2003 r., poz. 1806), zatem załączony do zgłoszenia projekt budowlany: Budowa 

    ciągu pieszego w ramach zadania pn. „Bukówka – droga spacerowo – rekreacyjna 

    dla Gumieniec” został sporządzony w październiku 2020 r. przez jednostkę 

    projektową: DROVIA Bogdan Bloch zgodnie z ww. obowiązującym miejscowym 

    planem zagospodarowania przestrzennego, 

- zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

   (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. ze zm.), roboty budowlane objęte przedmiotowym 

   zgłoszeniem dla inwestycji pn. Budowa ciągu pieszego w ramach zadania 

   finansowanego ze środków SBO pn. „Bukówka – droga spacerowo – rekreacyjna 

   dla Gumieniec” nie wymagają pozwolenia na budowę.  

   

   

Podpisano: Tomasz Kaźmierczak Główny Specjalista w WAiB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. adresat 

+ załącznik: skan formularza zgłoszenia dot. inwestycji pn. Budowa ciągu pieszego w ramach 

                    zadania finansowanego ze środków SBO pn. „Bukówka – droga spacerowo –  

                    rekreacyjna dla Gumieniec”  

2. a/a 


