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Wniosek z dnia 2 lutego 2023 r. 

 

 

W odpowiedzi na Pana wniosek złożony w Urzędzie Miasta Szczecin w dniu 2 lutego 

2023 r. o udostępnienie informacji publicznej w sprawie wydawanych zaświadczeń 

i przyjmowanych wniosków przez wydziały jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie 

art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informuję, 

że w zakresie punktu 2 Pana wniosku Biuro Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin 

przyjęło w roku 2022 r. następującą korespondencję przychodzącą: 

 

Kancelaria Poczty: 164112 

E-mail (na elektroniczne skrzynki podawcze Urzędu):  5872 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP – 40968 

 

Ogółem: 210952 

Elektronicznie: 46840 

 

Liczba korespondencji, która wpłynęła do Urzędu Miasta Szczecin drogą elektroniczną i została 

zarejestrowana przez elektroniczną kancelarię poczty (e- mail i e-PUAP). 

 

Jednocześnie informuję, że w 2022 r. w Centralnym Rejestrze Petycji, Skarg i Wniosków 

zarejestrowane zostały 23 wnioski, których przedmiot dotyczył spraw określonych w art. 241 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego tj. m.in. 

zaspokajania potrzeb ludności. Brak jest możliwości wskazania rodzajów przyjmowanych 

wniosków w trybie art. 241 KPA. Nie są wydawane zaświadczenia na wnioski złożone 

w przedmiotowym trybie, żaden ze złożonych wniosków nie został zwrócony. 

 



 

Co zaś się tyczy punktu 1 Pana wniosku w zakresie „udzielenia informacji publicznej 

na temat zaświadczeń wydawanych przez każdy wydział jednostki samorządu terytorialnego 

będącego adresatem niniejszego pisma w formie tabeli zawierającej wyszczególnione 

informacje takie jak: 

a. rodzaje wydawanych zaświadczeń w tym ich nazwy 

b. ilości wydawanych zaświadczeń danego rodzaju 

c. uporządkowania danych w kolejności malejącej, zaczynając od najczęściej 

wydawanego zaświadczenia, w osobnej tabeli uporządkowanie danych co do ilości 

składanych wniosków malejąco rozpoczynając od najczęściej składanego wniosku, 

średni czas oczekiwania na wydanie danego zaświadczenia”, 

informuję, że rodzaje wydawanych zaświadczań, w tym ich nazwy, dostępne są Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w procedurach według spraw i procedurach 

według wydziałów: 

Link: https://eurzad.szczecin.pl/chapter_51068.asp 

Link: https://eurzad.szczecin.pl/chapter_51060.asp  

Natomiast w zakresie pytania 1b i 1c stwierdzam, że zakres wnioskowanej informacji jest 

niejasny i wymaga doprecyzowania. Uprzejmie proszę o przesłanie wyjaśnienia w postaci 

wskazania zakresu czasowego wnioskowanych informacji.  

Na stosowne sprecyzowanie wyznaczam termin 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma 

przez Wnioskodawcę. Po  upływie  tego  terminu  wniosek  zostanie  pozostawiony  bez 

rozpoznania, o czym zostanie Pan powiadomiony odrębnym pismem. 

 

  Z poważaniem 

 


