
 
Urząd Miasta Szczecin 
Biuro Informacji Publicznej 

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel. +4891 42 45 087 

adabrow@um.szczecin.pl 

                 

                    Szczecin, dn. 9 września 2021 r. 

 
        
        
  
        
 
Nasz znak: BIP-S.1431.122.2021.AJ 
UNP: 44172/BIP/-I/21 
 
 
Wniosek z dnia 30 sierpnia 2021 r. 
 

 W odpowiedzi na wniosek przesłany drogą elektroniczną do Urzędu Miasta Szczecin  

w dniu 30 sierpnia 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej w sprawie działki i przejścia  

dla pieszych przy ul. Lnianej w Szczecinie, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. 

o dostępie do informacji publicznej oraz danych przekazanych przez Biuro Geodety Miasta  

oraz Biuro Nadzoru Właścicielskiego, informuję, co następuje. 

 

Ad. 1 i 2. Według mapy zasadniczej, na której uwidocznione są granice działek ewidencyjnych  

i zasięg chodników, oznaczonych na wniosku literami A i B, chodniki te znajdują się w obrębie 

ewidencyjnym nr 4079, w granicach dwóch działek: nr 83 (teren gminny, droga – ulica Lniana  

w gestii ZDiTM) oraz nr 79/8 (teren prywatny). 

Ad. 3  Informacja o szerokościach działek, w tym też oznaczonej na wniosku literą C, nie jest 

treścią ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne 

podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie geodezji, w ramach prac 

geodezyjnych kierowanych przez geodetę uprawnionego, może wyznaczyć w terenie położenie 

punktów granicznych nieruchomości, określić przebieg granic oraz szerokość działki  

w konkretnym miejscu (może być ona różna w rożnych częściach działki). 

 

Ad. 4 i 5 Informuję, że ogólnie za szkody powstałe na chodnikach należących do GMS  

odpowiada gmina. Z ramienia GMS za utrzymanie stanu technicznego m.in. chodników 

odpowiada  Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego lub Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. 

Kwestie usuwania lodu i śniegu reguluje Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2021 r. poz. 888 t.j.). Obowiązki wynikające z zimowej 

pogody nakłada także Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dz.U.2020.1333 t.j.  

art. 61 pkt 2 stanowi, że właściciel budynku jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa  

w trakcie użytkowania budynku w razie wystąpienia zewnętrznych czynników mogących  



 

 

oddziaływać negatywnie na stan obiektu, a w związku z tym powodować zagrożenie dla życia, 

zdrowia, dla mienia lub dla środowiska.  

 

Każde zgłoszenie szkody  rozpatrywane jest w sposób indywidualny. Dlatego 

nieodzownym elementem zgłoszenia każdej szkody jest precyzyjne wskazanie i zaznaczenie 

miejsca zdarzenia. Pozwala to na ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie 

wskazanego miejsca i  rozpoczęcie  procedury likwidacji szkody.   

W związku z powyższym, w celu uzyskania informacji w pozostałym zakresie wniosku, 

w sprawie należy się zwrócić się bezpośrednio do jednostki odpowiedzialnej tj. Zarządu Dróg  

i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71 – 241 Szczecin,  

adres e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl, tel.: 91 480 04 44. 

                                                               Podpisano: Anna Kalina – Dzwonkowska, Kierownik BIP 
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