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Szanowny Panie, 

 

w odpowiedzi na wniosek otrzymany w dniu 08.02.2023 o udostępnienie informacji 

publicznej w sprawie posiadania i eksploatacji pojazdów przyjaznych środowisku 

naturalnemu, na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie 

do informacji publicznej  informuję, że Urząd Miasta Szczecin ma na stanie jeden 

pojazd służbowy, użytkowany przez pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego i 

Ochrony Ludności - Mobilnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Jest to Ford Transit  

z silnikiem spalinowym, wykonany „na zamówienie”, pojazd dostawczy rok produkcji 

2020. 

Jednocześnie wyjaśniam, że jednostką organizacyjnie odrębną, do której statutowych 

zadań należy obsługa transportowa Urzędu Miasta Szczecin, jest Miejska Jednostka 

Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, zatem w sprawie aktualnych informacji 

dotyczących samochodów i użytkowanych stacji ładowania należy zwrócić się do: 

Miejska Jednostka Obsługi Gospodarczej 

Plac Armii Krajowej 1 

70-456 Szczecin 

e-mail: sekretariat@mjog.szczecin.pl 

telefon: 91 424 53 14 

 

 

  



Odnośnie stacji ładowania pojazdów elektrycznych Gmina Miasto Szczecin jest  

na dzień dzisiejszy właścicielem trzech stacji ładowania autobusów elektrycznych 

zlokalizowanych przy ul. Kolumba, ul. Kołłątaja i ul. Owocowej w Szczecinie.  

Ponadto na gruntach Gminy Miasto Szczecin znajduje się kilkadziesiąt stacji ładowania 

samochodów elektrycznych lecz Gmina nie jest ich właścicielem.  

Stacje ładowania pojazdów elektrycznych są również własnością spółek miejskich 

(Związek Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – stacje ładowania samochodów; SPA 

„Klonowica” Sp. z o.o. – stacje ładowania autobusów). 

Gmina Miasto Szczecin w latach 2019-2022 była właścicielem trzech ogólnodostępnych 

stacji ładowania samochodów elektrycznych (przy ul. Felczaka, ul. Klonowica,  

ul. Przerwy-Tetmajera), które zostały zakupione z udziałem 50% dotacji ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.  

W 2022 r. urządzenia Gminy Miasto Szczecin w w/w lokalizacjach zostały zastąpione 

ładowarkami prywatnymi/komercyjnymi. 

 

Ponadto Gmina Miasto Szczecin korzystała dwukrotnie z 50% dotacji ze środków 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie  

na zakup samochodów elektrycznych – w obu projektach zakupiono po 4 szt. pojazdów. 

Dodatkowo Wydział Zarządzania Projektami jest dysponentem części majątku Gminy 

Miasto Szczecin obejmującego 14 szt. autobusów elektrycznych (powierzone zostały 

one Szczecińskiemu Przedsiębiorstwu Autobusowemu „Klonowica” Sp. z o.o.). 

 

                                                      Z poważaniem 

 


