
 
 

Szczecin 2022-03-….  

 

 

 

Nasz znak: WOŚr-V.1431.1.2022.HB 
 
 
 
Dotyczy: informacji o występowania złóż kopalin na działkach położonych w rejonie 
ul. Blizińskiego (dz. nr 8/5, 8/6, 8/7 z obrębu 3019 oraz dz. nr 10/1, 11/1, 12/1 z obrębu 
3101) w Szczecinie. 
 
 
 W odpowiedzi na pismo z dnia 10 lutego 2022r.  (data wpływu do Urzędu Miasta 
Szczecin 15.02.2022r.) dotyczącym informacji w sprawie występowania złóż kopalin na 
w/w działkach w Szczecinie, uprzejmie informuję, że na przedmiotowym terenie nie 
występują udokumentowane (niezagospodarowane) złoża kopalin, dla których właściwym 
organem jest Prezydent Miasta Szczecin. 
Przedmiotowe nieruchomości nie znajdują się w granicach terenu górniczego ani w 
granicach obszaru górniczego, ani też nie znajdują się na terenie występowania szkód 
górniczych, obszarze zagrożonym wystąpieniem takich szkód, obszarze zaniechanej lub 
prowadzonej działalności górniczej lub obszarze w inny sposób narażonym na niekorzystne 
oddziaływanie związane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem lub wydobywaniem złóż 
kopalin. 
Informację powyższą sporządzono na podstawie analizy posiadanych dokumentów  

i materiałów archiwalnych. 

Jednocześnie informuję, że informacja ta nie zawiera stanowiska Ministra Środowiska  

i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 

 
 
 
 

Otrzymują: 
1 Adresat 
2. a/a 
  

 
 

 

 

 

 

Urząd Miasta Szczecin 
Wydział Ochrony Środowiska 

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel., +4891 42 45 838 

fax.  +4891 42 45 432 

wośr@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.eu 
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http://www.szczecin.eu/


 
 

Szczecin 2022-03-…. 

   

                    
 

 
               
Nasz znak: WOŚr-V.1431.1.2022.HB.1 
 
 
 
Dotyczy: informacji o występowania złóż kopalin na działkach położonych w rejonie 
ul. Blizińskiego (dz. nr 8/5, 8/6, 8/7 z obrębu 3019 oraz dz. nr 10/1, 11/1, 12/1 z obrębu 
3101, dz. nr 10 i 11 z obrębu 3019 oraz dz. nr 9/2 z obrębu 3097) w Szczecinie. 
 
 
 W uzupełnieniu odpowiedzi na pismo z dnia 10 lutego 2022r.  dotyczącym informacji 
w sprawie występowania złóż kopalin na w/w działkach w Szczecinie – pismo z dnia 
01.03.2022r,, znak: WOŚr-V.1431.1.2022.HB, uprzejmie informuję, że na terenie dz. nr 10  
i 11 z obrębu 3019 oraz dz. nr 9/2 z obrębu 3097 również nie występują udokumentowane 
(niezagospodarowane) złoża kopalin, dla których właściwym organem jest Prezydent Miasta 
Szczecin. 
Przedmiotowe nieruchomości nie znajdują się w granicach terenu górniczego ani w 
granicach obszaru górniczego, ani też nie znajdują się na terenie występowania szkód 
górniczych, obszarze zagrożonym wystąpieniem takich szkód, obszarze zaniechanej lub 
prowadzonej działalności górniczej lub obszarze w inny sposób narażonym na niekorzystne 
oddziaływanie związane z poszukiwaniem, rozpoznawaniem lub wydobywaniem złóż 
kopalin. 
Informację powyższą sporządzono na podstawie analizy posiadanych dokumentów  

i materiałów archiwalnych. 

Jednocześnie informuję, że informacja ta nie zawiera stanowiska Ministra Środowiska  

i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. 

 
 
 
 

Otrzymują: 
1 Adresat 
2. a/a 
  

 
 

 

 

Urząd Miasta Szczecin 
Wydział Ochrony Środowiska 

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel., +4891 42 45 838 

fax.  +4891 42 45 432 

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