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Odpowiadając  na wniosek, zawarty w piśmie z dnia 26.10.2022 r. które wpłynęło do tut. 
Urzędu Miasta Szczecin w dniu 02.11.2022 r. o udzielenie informacji publicznej, w odniesieniu 
do 3 nieruchomości wymienionych we wniosku, „czy Nieruchomość (bądź jej część, ze 
wskazaniem o której części mowa), … w szczególności o informację, czy gleby na Nieruchomości 
są pochodzenia mineralnego czy organicznego wraz z podaniem ich klasy”, uprzejmie wyjaśniam, 
że dane dotyczące pochodzenia gleby oraz jej klasy nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy 
o dostępie do informacji publicznej. 
 
 Ewidencję gruntów i budynków prowadzi w Szczecinie Miejski Ośrodek Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej (MODGiK). Dane z ewidencji udostępniane są z upoważnienia 
Prezydenta Miasta i podlegają udostępnianiu w trybie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1990 z późn. zmianami), a nie w trybie ustawy 
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U z 2022 poz. 902). 
 Informacje o pochodzeniu gleby i klasie gleby można uzyskać odpłatnie w Miejskim 
Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie ( ul. św. Jacka Odrowąża 1, 
71-420 Szczecin), składając odpowiedni wniosek. Wzór wniosku dostępny jest na stronie 
internetowej BIP Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie  
pod adresem https://bip.modgik.szczecin.pl/chapter_147025.asp . 
 Ponadto uprzejmie informuję, że informacje o pochodzeniu gleby dotyczą tylko działek 
z użytkami o przeznaczeniu rolnym bądź leśnym na których była przeprowadzana gleboznawcza 
klasyfikacja gruntów. 
 
 Dodatkowo informuję, że granice działek i użytki gruntowe oraz kontury klasyfikacyjne są 
bezpłatnie dostępne do wglądu na stronie Portalu Systemu Informacji Przestrzennej Urzędu 
Miasta Szczecin: http://geoportal.szczecin.pl/mapa/ , w zakładce ‘Mapa ewidencyjna”. Dane te są 
aktualizowane w oparciu o bazę ewidencji gruntów i budynków w cyklu kilkudniowym. 
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