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RKP-33101-2023 

Nasz znak: BR-S.1431.1.2023.PW 

 

 

Dotyczy: Udostępnienia informacji publicznej w zakresie rewitalizacji 

 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 01.02.2023 r., w sprawie udostępnienia informacji 

publicznej dotyczącej nieruchomości wskazanych we wniosku, Biuro Rewitalizacji informuje, 

że na dzień udzielenia niniejszej informacji: 

 

a. przedmiotowe nieruchomości nie są położone na obszarze zdegradowanym oraz 

na obszarze rewitalizacji w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.), określonych w uchwale 

nr XLIV/1227/22 Rady Miasta Szczecin z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie 

wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Szczecin 

(Dz. Urz. Woj. Zach. z 2022 r. poz. 5312); 

b. w Gminie Miasto Szczecin nie podjęto uchwały w sprawie przyjęcia gminnego 

programu rewitalizacji, o której mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 

2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.); 

c. w Gminie Miasto Szczecin nie podjęto uchwały ustanawiającej Specjalną Strefę 

Rewitalizacji, o której mowa w art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. 

o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.); 

d. w Gminie Miasto Szczecin nie uchwalono miejscowego planu rewitalizacji, o którym 

mowa w art. 37f ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.).  

 

Informacja dotycząca uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego 

i obszaru rewitalizacji miasta Szczecin oraz braku podjęcia przez Radę Miasta Szczecin ww. 

uchwał jest publicznie dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

Szczecin pod ścieżką: BIP UM Szczecin / urząd miasta / wydziały i biura / biuro rewitalizacji / 

Gminny Program Rewitalizacji (https://bip.um.szczecin.pl/chapter_131386.asp). 
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