
 

 

 
 
   

  

   

  
                   

 

Szczecin       29.10.2021 
 
 
         
WMiRSPN-V.1431.6.2021.IW     
UNP:54926/WMiRSPN/XXIII/21 
 
         

  
dotyczy:  udzielenie informacji   w trybie dostępu do informacji publicznej 
 
W odpowiedzi na wniosek z dnia  21.10.2021  informuję, że  w odniesieniu do działek    
z obr.   została wydana  dnia 18.12.2020 decyzja nr    znak: WUiAB-  o zezwoleniu 
na realizację inwestycji drogowej .   
Działka nr    z  obr.   uległa podziałowi na  dz     MODGiK.354.2420.2018). 
Działka nr     z  obr.    uległa podziałowi na  dz.     (MODGiK.354.2420.2018). 
Działka nr     z  obr.   uległa podziałowi na  dz.    (MODGiK.354.2420.2018). 
Działka nr     z  obr.    uległa podziałowi na  dz.    (MODGiK.354.2420.2018). 
Na ww.  działkach powstałych w wyniku podziału ustanowiono ograniczenie w 
korzystaniu z nieruchomości. Dnia 03.02.2021 została wydana decyzja, na skutek 
odwołania od decyzji ZRiD    do Wojewody. Wyżej wymieniona decyzja znak:    
utrzymała  w mocy decyzję ZRiD nr    z dnia  18.12.2020.  Brak informacji na temat 
postępowań mogących toczyć się przed innymi organami. 
 
Jednocześnie   informuję, że przed Prezydentem Szczecina  jako organem nie 
toczyły się  postępowania administracyjne : 
- na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1946 o przejęciu na własność Państwa 
podstawowych gałęzi gospodarki narodowej, 
-  na podstawie Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia  
6 września 1944 o przeprowadzeniu reformy rolnej 
-  z wniosku byłych właścicieli (lub ich następców prawnych, w tym 
spadkobierców) Nieruchomości, 
- dotyczące tytułu prawnego do Nieruchomości, a w szczególności postępowań, 
których przedmiotem jest stwierdzenie nieważności decyzji o przejęciu własności 
Nieruchomości przez Skarb Państwa lub gminę,  
w stosunku do nieruchomości  położonych w Szczecinie  oznaczonych jako działki 
o numerze ewidencyjnym: 
-  nr  z obrębu  dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód  
w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  SZ1S/ , 
- nr   z obrębu  dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód  
w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  SZ1S/  
- nr  z obrębu   dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód  
w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  SZ1S/  
- nr   z obrębu   dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód  
w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą   SZ1S/  

Urząd Miasta Szczecin 
Wydział   Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych  Nieruchomości 
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
tel. +4891 42 45 528, fax +4891 42 45 548 
wmir@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.eu 

http://www.szczecin.eu/


 

 

- nr   z obrębu   dla której Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód  
w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą  SZ1S/  
 
 

Podpisano: Przemysław Taraciński – Zastępca Dyrektora Wydziału WMiRSPN 
 
 
  
 
  
 
  
  

 


