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Wniosek z dnia 11 października 2022 r. 

 

W odpowiedzi na Pani wniosek przesłany drogą elektroniczną do Urzędu Miasta 

Szczecin w dniu 11 października 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej w sprawie toru 

motocrossowego na ul. Kluczborskiej w Szczecinie, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy 

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informuję, że w kwestii dotyczącej 

przedmiotowego terenu (działki nr 11/16 i nr 12 obręb 4176) w ramach zadań Wydziału Ochrony 

Środowiska prowadzone było postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja toru motokrosowego w rejonie ulicy 

Kluczborskiej w Szczecinie (dz. nr 11/6 i 12 obręb 4176)”. Zgodnie z zakresem wniosku, 

dotyczył on budowy toru motokrosowego na ww. działkach. W dniu 01.06.2022 r. 

dla ww. przedsięwzięcia wydana została decyzja znak: WOŚr-VII.6220.1.34.2021.JR, od której 

pismem z dnia 29.06.2022 r. wniesiono odwołanie. Aktualnie przedmiotowe odwołanie 

od ww. decyzji jest rozpatrywane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie. 

Ponadto wskazuję, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zarówno nie rodzi 

praw do danego terenu, jak i nie jest wyrażeniem zgody na realizację danego przedsięwzięcia. 

W decyzji określane są natomiast m.in. warunki na jakich dane przedsięwzięcie mogłoby zostać 

zrealizowane.  

Jednocześnie wskazuję, że zgodnie z informacjami znajdującymi się w Systemie 

Informacji Przestrzennej Miasta, przedmiotowe działki pozostają w zasobie Gminy Miasto 

Szczecin, jednakże Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości 

Urzędu nie posiada informacji w sprawie umowy dzierżawy dla ww. terenu. O jej udostępnienie 

należy zwrócić się do zarządcy wykonującego zadania z zakresu gospodarowania 

nieruchomościami niezabudowanymi i zabudowanymi stanowiącymi własność Gminy Miasto 

Szczecin tj. Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie z siedzibą 

przy ul. Mariackiej 25, tel.: 91 488 63 33, e-mail: sekretariat@zbilk.szczecin.pl. Inną informacją 

nie dysponujemy.  

Z poważaniem 


