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WAiB-V.1431.15.2021.AZ                                                

UNP: 60852/WUiAB/-XXIII/21 

 

Dotyczy: udostępnienie informacji publicznej  - kopii decyzji o warunkach zabudowy: nr 

381/06 z dnia 29 maja 2006 r., nr 292/16 z dnia 22 grudnia 2016 r. oraz innych wydanych od 

dnia 01.06 2002 r., obejmujących działkę  nr 9/56 z obr. 4002 przy ul. Kniewskiej  nr 9 nr 11 i 

nr 13 w Szczecinie oraz działkę nr 9/63 z obr. 4002 przy ul. Kniewskiej 1 w Szczecinie. 

 

Na podstawie art. 4 ust 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176 z późn. zm.) Wydział Architektury i  Budownictwa Urzędu 

Miasta Szczecin w odpowiedzi na wniosek przesłany pocztą e-mailową  w dniu 24.11.2021 r.,  

w ww. sprawie. udostępnia kserokopie decyzji  o warunkach zabudowy znalezionych w  

zasobach archiwalnych: 

1. nr 381/06, z dnia 29.05.2006 r., znak WUiAB/V/AZ/7331/379/06,  

UNP 7648/WUiAB/-XX/06,  

2. nr 292/16, z dnia 22.12.2016 r., znak WUiAB-V.6730.208.2016.HH,  

UNP 65926/WUiAB/-XX/16,  

oraz  następujących  decyzji o warunkach zabudowy znalezionych w zasobach archiwalnych  

wydanych  od dnia 01.06 2002 r. obejmujących  działkę nr 9/56 z obr. 4002 przy ul. 

Kniewskiej  nr 9 nr 11 i nr 13 w Szczecinie oraz działkę nr 9/63 z obr. 4002 przy ul. 

Kniewskiej 1 w Szczecinie: 

3. nr 133/14 z dnia 30.05.2014 r., znak WUiAB-V.6730.27.2014.AZ,  

UNP 9875/WUiAB/-XX/14 obejmującą teren przy ul. Kniewskiej 1 – dz. nr 9/63 z obr. 

4002 (dawniej część dz. nr 9/36), 

4. nr 286/16 z dnia 16.12.2016 r., znak WUiAB-V.6730.100.2016.AZ,  

UNP 30464/WUiAB/-XX/16 obejmującą teren przy ul. Kniewskiej 11 – m. in. część dz. 

nr 9/56 z obr. 4002,  

5. nr 182/16 z dnia 26.08.2016 r., znak WUiAB-V.6730.78.2016.AZ,  

UNP 23344/WUiAB/-XX/16 obejmującą teren przy ul. Kniewskiej 11 – m. in. część dz. 

nr 9/56 z obr. 4002, 

6. nr 120/07 z dnia 20.02.2007 r., znak WUiAB/V/AZ/7331/2082/07,  

UNP 69930/WUiAB/-XX/07 obejmującą teren przy ul. Kniewskiej część dz. nr 9/56 z 

obr. 4002.  

Kserokopie decyzji zostaną przesłana na wyżej podany adres korespondencyjny a  skany decyzji 

zostaną przesłane  na ww. adres  e - mailowy zgodnie z żądaniem. 

Z powodu braku  możliwości technicznych powielenia  w całości załącznika graficznego do 

ww. decyzji -  mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500, niektóre mapy  zostały 

podzielona na zachodzące na siebie i ponumerowane fragmenty formatu A3 (od lewej strony 

zgodnie z ruchem wskazówek zegara) oraz  skopiowane i przesłane w takiej formie.  

Urząd Miasta Szczecin 
Wydział Architektury i Budownictwa 
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tel. +4891 42 45 570, fax +4891 42 45 586 

wuiab@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.eu 
 

mailto:promocja@um.szczecin.eu
http://www.szczecin.eu/


2 
 

 
 

Ponadto  informuję,że w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej nie istnieje 

możliwość uzupełnienia dokumentów o klauzulę ostateczności. Potwierdzenie  ostateczności 

decyzji przysługuje stronom  postępowania administracyjnego  o wydanie decyzji o 

warunkach zabudowy na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.). 

 

Podpisano: Ewa Rzymska-Satkiewicz Kierownik Referatu w Wydziale WAiB 

 

 

 

Załączniki: 

1. Kserokopie ww. decyzji  o warunkach zabudowy  od nr 1 do nr 6  

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. aa 

 

 


