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Nasz znak: BIP-S.1431.86.2022.MŁ 
RKP – 156153/22 
 

 

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 07.07.2022 r., przedstawiam niżej 
informację na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie  
do informacji publicznej, dotyczącą następujących zagadnień: 

 
Ad. 1 i 2 
Odnośnie pytań w zakresie: 

 wskazania nazw przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, będących adresatami 
obowiązujących decyzji administracyjnych, zezwalających na zajęcie pasa 
drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej  
w postaci infrastruktury telekomunikacyjnej, wydanych przez organ do dnia 
31.12.2021 r. na podstawie art. 40 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  
21 marca 1985 r. o drogach publicznych; 

 wysokości opłaty rocznej, jaką byli zobowiązani uiścić przedsiębiorcy 
telekomunikacyjni , o których mowa w pkt 1, za 2022 rok z góry, tj. do dnia  
15 stycznia 2022 r., na podstawie obowiązujących decyzji administracyjnych 
wydanych przez organ na podstawie  art. 40 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy  
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych  

informuję, że jednostką właściwą do udzielenia odpowiedzi jest Zarząd Dróg  
i Transportu Miejskiego w Szczecinie, ul. Sebastiana Klonowica 5, 71–241 Szczecin, 
adres e-mail: zditm@zditm.szczecin.pl, tel.: 91 480 04 44. 

ZDiTM jest wydzieloną jednostką organizacyjną Gminy Miasto Szczecin,                 
do której zadań należy m.in.: wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego                  
i zjazdy z dróg, pobieranie opłat i kar pieniężnych oraz prowadzenie egzekucji opłat               
i kar z tego tytułu. 
 
Ad. 3 

Odnosząc się do pytania o łączną wysokość należnego podatku                            
od nieruchomości za 2022 rok w części dotyczącej budowli lub ich części w związku 
z prowadzeniem wskazanej działalności gospodarczej uprzejmie informuję, że nie ma 
możliwości podania kwoty, o którą Państwo wnioskujecie.  
Z uwagi na kryteria wyszukiwania: nazwa, numer RPT i adres firmy, skorzystanie               
z RPT w tym przypadku, nie pozwoli na wyselekcjonowanie właściwego zbioru 
przedsiębiorców. 

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



Inną bazą obejmującą informacje o infrastrukturze telekomunikacyjnej, w tym również 
firm działających na terenie miasta ale z siedzibą poza Szczecinem – nie 
dysponujemy.  

Jednocześnie informuję, że organowi znane są wprawdzie dwie firmy 
telekomunikacyjne spełniające kryteria zawarte w pytaniu, jednak łączna kwota 
uiszczonego przez nie podatku stanowiłaby informację dalece niekompletną. 
Ponadto gdyby zawęzić żądanie udostępnienia informacji do tych dwóch firm, 
należałoby dokonać analizy wniosku pod kątem możliwości ujawnienia tajemnicy 
skarbowej. 
 

Mając na względzie powyższe informuję, że organ nie dysponuje informacjami  
we wnioskowanym zakresie. 
 
         
 
 

Z poważaniem 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
   


