
 

 

 

OGŁOSZENIE z dnia 21 stycznia 2020 r. 

Prezydenta Miasta Szczecin 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu   

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Zawadzkiego - Klonowica 8”  

w Szczecinie 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.) oraz uchwały  

Nr XL/1154/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - 

Klonowica 8” w Szczecinie, zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zawadzkiego - Klonowica 8”  

w Szczecinie, obejmującego obszar o powierzchni ok. 0,635 ha, położony przy ul. Tadeusza 

Zawadzkiego i ul. Władysława Szafera, w dzielnicy Zachód, w granicach administracyjnych 

osiedla Zawadzkiego-Klonowica, zgodnie z załącznikiem graficznym wywieszonym na tablicy 

ogłoszeń Urzędu Miasta w Szczecinie, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach  

od 30 stycznia 2020 r. do 19 lutego 2020 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego 

Miasta ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, pokój nr 206, w godzinach od 8:00 do 15:00. 

Przedmiotem planu są tereny usług, parking oraz infrastruktura techniczna i obsługa 

komunikacyjna.  

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami 

odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta 

w Sali P04 ul. Szymanowskiego 2 w Szczecinie, o godzinie 13:00. 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie 

planu miejscowego, może wnieść uwagi. 

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Szczecin z podaniem imienia  

i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której 

uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 marca 2020 r. 

 

 

 

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

Daniel Wacinkiewicz 

Zastępca Prezydenta Miasta  

 

 
Informuję, że: 

1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie. 

2. Administratorem podanych w uwadze danych osobowych jest Biuro Planowania Przestrzennego Miasta z siedzibą  

w Szczecinie przy ul. Szymanowskiego 2, (adres e-mail bppm@um.szczecin.pl, nr tel. 91 422-10-55, fax 91 422-47-

71) zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i są 

one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich 

sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane zgodnie  

z polskim prawem archiwalnym jako dokument kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywanych 

wieczyście) do składnicy akt. 

5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 

7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez rozpoznania. 

8. Podstawę prawną przetwarzania przedmiotowych danych stanowią art. 20 ust. 2, art. 17 pkt 11 w związku z art. 18 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze 

zm.) oraz § 12 pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 

2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 

164 poz. 1587). 



 

 

9. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e 

RODO i nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych, nie będą też podlegać 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze szczególną 

sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania danych. 

11. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych – email: iodobppm@um.szczecin.pl 

Uwagi zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


