
 
 
 

 

 

 

Szczecin 2021 – 10 - 28 

        

  
 
  
 
 

Nasz znak: BIP-S.1431.144.2021.MŁ 

UNP: 54586/BIP/-I/21 

 

 W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożone drogą 
elektroniczną w dniu 20.10.2021, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001  
o dostępie do informacji publicznej, w sprawie budowy Centrum Przesiadkowego  
na Placu Zawiszy Czarnego, informuję co następuje: 
 
Ad.1 i 2 
1. Informacji dotyczących finansowania przedsięwzięcia polegającego na Budowie Centrum 
Przesiadkowego z parkingiem kubaturowym oraz obiektem wielofunkcyjnym na Placu Zawiszy 
Czarnego w Szczecinie, a w szczególności czy Gmina Miasto Szczecin w tym zakresie nawiązała 
współpracę lub otrzymała finanse ze źródeł zewnętrznych (ew. partnera publicznego), a jeśli tak lub 
proces ich pozyskiwania jest w trakcie lub jest zainicjowany - również proszę o wskazanie tych źródeł, 
2. przekazanie projektu (wizualizacji) Centrum Przesiadkowego z parkingiem kubaturowym oraz 
obiektem wielofunkcyjnym na Placu Zawiszy Czarnego w Szczecinie, a w przypadku kiedy to projekt 
jest na etapie jego sporządzania - informacji dotyczącej terminu kiedy będzie wykonany. 
 

Odpowiedź na powyższe pytania została udzielona pismem z dnia 22.10.2021 r. 
znak BPPP-S.1431.2.2021.KG , UNP: 53879/BPPP/-I/21. 
 
Ad. 3 
3. informacji, który z podmiotów wygrał przetarg ogłoszony w trybie zamówienia publicznego  

(Ogłoszenie nr 769852-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.) o nazwie "Opracowanie wariantowej koncepcji 
usytuowania: centrum przesiadkowego, parkingu wielokondygnacyjnego, śródmiejskiej zabudowy 
wielofunkcyjnej na terenie Placu Zawiszy Czarnego i alternatywnie Placu Zawiszy Czarnego oraz przy 
ulicy Owocowej w Szczecinie wraz z wariantową koncepcją przebudowy układu komunikacyjnego 
obsługującego ww. funkcje" oraz udostępnienie umowy na wykonanie niniejszego opracowania,  
o którym mowa w powyższym zamówieniu publicznym wraz ze wszelkimi aneksami do niniejszej 
umowy oraz, jeśli opracowanie zostało już wykonane - przekazanie również niniejszego opracowania, 
 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu ogłoszonego w trybie zamówienia publicznego 
(ogłoszenie nr 769852-N-2020 z dnia 22.12.2020 r.) znajduje się na stronie 
Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: 

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


http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11710.asp?soid=C63D54FD9C464E02B37640377
D26D051, ścieżka dostępu: Biuletyn Informacji Publicznej/zamówienia 
publiczne/postępowania urzędu – wyszukanie postępowania możliwe jest po dacie 
publikacji, w tym przypadku 22.12.2020. 

Jednocześnie informuję, że powyższe postępowanie zostało unieważnione, tym 
samym nie została zawarta umowa. 

Ad. 4  
4. informacji, czy do Urzędu Miasta wpłynęła prośba posiadacza terenu Placu Zawiszy Czarnego 
dotyczącego zezwolenia na wycięcie drzew znajdujących się na jego terenie a jeśli tak - to  
o przekazanie dokumentacji jej dotyczącej (pisma/korespondencji mailowej zawierającej niniejszą 
prośbę) oraz udzielenia informacji na jakim etapie wydawania niniejszego zezwolenia jest Gmina 
Miasto Szczecin 

 
Informuję, że właścicielem działki nr 34 obręb 1040 (Plac Zawiszy Czarnego) jest 
Gmina Miasto Szczecin, natomiast wykonującym zadania w zakresie 
gospodarowania gminnymi nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi jest 
Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych.  
 
5. informacji czy do Urzędu Miasta wpłynął wniosek o zezwolenie wycinki drzew na terenie Placu 
Zawiszy Czarnego, a jeśli tak - proszę również o udostępnienie niniejszego wniosku oraz informacji  
na jakim etapie rozpatrywania niniejszego wniosku jest organ. 
 
Na podstawie art. 90 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, organem 
właściwym do prowadzenia postępowań w sprawie wycinki drzew i krzewów jest 
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego.  W związku z powyższym Urząd 
Miasta Szczecin nie dysponuje dokumentacją w tym zakresie. 
         
 
 

Z poważaniem 
 

                                   Podpisano: Anna Kalina – Dzwonkowska Kierownik Biura BIP 
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