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INFORMACJA 
 
 
 
Dotyczy: budowli ochronnych położonych na obszarze Gminy Miasto Szczecin . 
 

 

W odpowiedzi na pismo skierowane do Urzędu Miasta Szczecin w sprawie udostępnienia listy 

schronów oraz innego rodzaju infrastruktury przewidzianej do obrony ludności przed atakami 

lotniczymi, artyleryjskimi oraz innego rodzaju ostrzałem, a także mającymi zapewnić 

schronienie podczas sytuacji kryzysowych dla mieszkańców osiedla Śródmieście-Północ 

informuję, że na obszarze Gminy Miasto Szczecin znajduje się 345 budowli ochronnych,  

w tym 181 schronów pod budynkami, 38 schronów wolnostojących oraz 126 ukryć 

wolnostojących. 

 

Budowle ochronne znajdujące się w ewidencji WZKiOL UM Szczecin przewidziane są do 

ochrony 59 953 mieszkańców. Dodatkowo, w ewidencji UM Szczecin znajduje się  

25 podziemnych garaży wielkopowierzchniowych przewidzianych do użycia jako ukrycia  

do doraźnego przygotowania do ochrony dla 10 393 mieszkańców.  

 

Również, w każdym budynku, posiadającym podpiwniczenie planowane jest jego 

przekształcenie w ukrycie do doraźnego przygotowania dla mieszkańców budynku  

go zamieszkującego. 

 

Informacja o umiejscowieniu budowli ochronnych nie tylko na obszarze Osiedla Śródmieście-

Północ lecz także na obszarze Miasta Szczecin znajdują się na stronie internetowej UM 

Szczecin – Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin, w zakładce: 

„Bezpieczeństwo”. 

  

 

 

Urząd Miasta Szczecin 

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności 
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel. +48 91 42 45 685, fax +48 91 42 45 690 

wzkiol@um.szczecin.pl -  www.szczecin.eu 
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W przypadku uruchomienia systemu obronnego państwa Informacja o umiejscowieniu budowli 

ochronnych  w danym rejonie miasta zostanie przekazana za pośrednictwem  radia, telewizji, 

oraz przez spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i administratorów budynków 

mieszkalnych. 

 

Z uwagi na możliwość wykorzystania istniejących budowli ochronnych dla funkcjonowania 

komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Szczecin lub organów administracji państwowej  

w przypadku ogłoszenia zagrożenia bezpieczeństwa państwa – w ramach Planu 

Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Miasto Szczecin, który jest dokumentem niejawnym, 

informacja szczegółowa o każdej z budowli ochronnych nie może zostać upubliczniona. 
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