
 
 
 
 
 
 

Szczecin 2022 – 06 - 06  

       

                                                                

                                                                
Nasz znak: BIP-S.1431.63.2022.MŁ 

 

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 25.05.2022 r., przedstawiam niżej 
informacje w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie  
do informacji publicznej, odnośnie wymienionych we wniosku nieruchomości - działka 
nr 1/3, obręb Dąbie 69 położonej przy ul. Andrzeja Struga 66 w Szczecinie. 

 
Ad. a) 

 Biuro Geodety Miasta przekazało informacje, w zakresie braku toczących się 
obecnie i w przeszłości (w okresie wskazanym we wniosku), postępowań  
w przedmiocie: 
-  scaleń i podziałów nieruchomości oraz scaleń i wymiany gruntów; 
- ustalania numerów porządkowych (adresów), zakładania i prowadzenia ewidencji 
miejscowości, ulic i adresów oraz spraw związanych z nazewnictwem ulic, placów 
i innych nazw; 
- rozgraniczeń nieruchomości; 
- ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz 
zakładania osnów szczegółowych; 
- wznowienia granic nieruchomości. 

 

 Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości przekazał 
informacje, w zakresie braku toczących się obecnie i w przeszłości (w okresie 
wskazanym we wniosku), postępowań w przedmiocie: 
- wywłaszczenia nieruchomości lub jej części w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami; 
- ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w trybie art. 124 ust.1, art. 
124 b oraz art. 126 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce 
nieruchomościami; 
- zwrotu nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997  
o gospodarce nieruchomościami; 
- ustalenia odszkodowań za pozbawienie lub ograniczenie praw do nieruchomości  
na podstawie przepisów o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości 
zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami. 

 

 Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami przekazał informacje, w zakresie 
braku toczących się obecnie i w przeszłości (w okresie wskazanym we wniosku), 
postępowań w przedmiocie: 
- niezwłocznego zajęcia nieruchomości w trybie art. 124 ust.1a ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 
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- ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości na podstawie art. 
98 a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami; 
-  ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu budowy urządzeń infrastruktury technicznej 
na podstawie art. 144 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami.  

 
Ad. b) 
Wydział Mieszkalnictwa i Regulacji Stanów Prawnych Nieruchomości przekazał 
następujące informacje: 

 do dnia złożenia wniosku byli właściciele lub ich następcy prawni nie występowali 
z roszczeniem o zwrot bądź odszkodowanie (roszczenia reprywatyzacyjne)  
w stosunku do przedmiotowych nieruchomości;  

 nie toczą się i nie toczyły się postępowania administracyjne w sprawie 
prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa lub jednostkę 
samorządu terytorialnego tj. postępowania, o których mowa w art. 34 ust 3 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami. 
 

Ad. c) 
Informacje – jak wyżej. 
 
Ad. d) 
Informacje – jak wyżej.   
  

Z poważaniem 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
   


