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Wniosek z dnia 14 marca 2022 r. 

 

W  odpowiedzi na Pani wniosek przesłany drogą elektroniczną do Urzędu Miasta Szczecin 

w dniu 14 marca 2022 r. o udostępnienie informacji publicznej w sprawie: 

 

1. Ilości złożonych deklaracji na opłatę reklamową oraz podanie kwot dochodu własnego gminy 
z opłaty reklamowej w roku 2020 oraz 2021. 

2. Ilości nośników reklamowych od których uiszczono opłatę reklamową w 2020 i 2021 roku, 

3. Ilości spraw dotyczących kar pieniężnych za reklamy, wymierzonych zgodnie z art. 37 d 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(tj. Dz. U. z 2022 r., poz., 503) oraz podanie sumy wymierzonych kar w roku 2021. 

na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informuję, że 

na dzień udzielenia niniejszej odpowiedzi na terenie Gminy Miasto Szczecin  

nie podjęto uchwały "w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania na terenie Gminy 

Miasto Szczecin obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych  

oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych,  

z jakich mogą być wykonane", zwaną uchwałą krajobrazową. W związku z powyższym nie są 

naliczane opłaty reklamowe od umieszczonych tablic reklamowych. 

Opłaty za reklamy pobierane są na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  

Prawo o ruchu drogowym, jak również na podstawie przepisów o gospodarowaniu 

nieruchomościami przez właściwe jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin.  

W celu uzyskania informacji w sprawie należy zwrócić się z wnioskiem bezpośrednio  

do tych jednostek 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; 

- Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych, ul. Mariacka 25, 70-546 Szczecin, adres e-mail: 

sekretariat@zbilk.szczecin.pl , tel. 91 48 86 352 

- Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 

1a, 70-302 Szczecin, adres-mail: biuro@stbs.pl, tel.: 91 430 91 00. 

 

  Z wyrazami szacunku 


