
 
 
 
 
 
 

Szczecin 2021 – 12 - 21 

        

 

 

Nasz znak: BIP-S.1431.172.2021.MŁ 

UNP: 63176/BIP/-I/21 

 

 

 W odpowiedzi na wniosek złożony drogą elektroniczną w dniu 09.12.2021  
o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001  
o dostępie do informacji publicznej informuję, co następuje: 
 

Ad. 1  

Czy Gmina Miasto Szczecin prowadzi obecnie bądź planuje w przyszłości przeprowadzić 
postępowanie wywłaszczeniowe w stosunku do całości bądź części nieruchomości zabudowanych, 
stanowiących działki: 
a) nr 1/3 i 8/1 o łącznej powierzchni 0,4766 ha, położonej w Szczecinie przy ulicy Mieszka I nr 21,        

obręb ewidencyjny 2137, Pogodno 137 (nr KW:), 
b) nr 2/2 o łącznej powierzchni 0,4018 ha, położonej w Szczecinie przy ul. Mieszka I nr 19 (nr KW:) 
a także, czy Gmina Miasto Szczecin planuje przeznaczyć ww. działki nieruchomości na utworzenie 
pasa drogowego drogi publicznej bądź pas technologiczny? 

 
Zgodnie z Wieloletnim Programem Rozwoju Szczecina na lata 2021-2025 – Uchwała 
NR XXXI/890/21 Rady Miasta Szczecin z dnia 07.09 2021 r., nie przewiduje się 
przedsięwzięć inwestycyjnych ani modernizacji infrastruktury technicznej a tym 
samym postępowań wywłaszczeniowych na wnioskowanych nieruchomościach lub 
ich częściach. 
Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami obecnie nie są prowadzone postępowania 
wywłaszczeniowe ww. nieruchomości.  
 
Ponadto informuję, że na nieruchomościach stanowiących działki nr 1/3, 2/2 i 8/1  
z obrębu 2137 nie planuje się tworzyć pasa drogowego drogi publicznej bądź pasa 
technologicznego. 
 

 

 

Ad. 2 

Urząd Miasta Szczecin 
Biuro Informacji Publicznej  

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
tel. +4891 43 31 583 
mlogisz@um.szczecin.pl   
 

mailto:mlogisz@um.szczecin.pl


Czy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - ,,Gumieńce – Słowieńsko” w Szczecinie 
(uchwalony Uchwałą Nr X/198/03 Rady Miasta Szczecin z dnia 27 października 2003 r.), jest planem 
aktualnie obowiązującym, czy też podjęta została uchwała zmieniająca ww. plan (jeżeli tak, z jaką datą 
uchwała ta została podjęta i jaki numer został jej nadany)? Czy planowana jest zmiana ww. 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (w szczególności, czy projekt zmian został 
ujęty w harmonogramie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przewidzianych  
do uchwalenia w latach 2022 – 2025)? 

 

Informacja o obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Szczecin jest dostępna pod linkiem http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11424.asp, 
ścieżka dostępu: BIP/urząd miasta/wydziały i biura/architektura  
i budownictwo/Architekt Miasta/Biuro Planowania Przestrzennego Miasta/plany 
zag./obowiązujące. 
Odnośnie planowanych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Szczecin, właściwe jest Biuro Planowania Przestrzennego Miasta, ul. Karola 
Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, tel. 91 422 10 55, e-mail: 
bppm@um.szczecin.pl. W trybie dostępu do informacji publicznej we wskazanym 
zakresie należy wystąpić do ww. jednostki.  

 

 

Z poważaniem 

 

                                 Podpisano: Anna Kalina – Dzwonkowska Kierownik Biura BIP 
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