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Wniosek z dnia 12 października 2021 r. 

 

Szanowna Pani, 

w odpowiedzi na Pani wniosek złożony do Urzędu Miasta Szczecin  

w dniu 12 października 2021 r. o udostępnienie informacji publicznej w sprawie dostępu do 

drogi publicznej dla nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Lubczyńskiej 37, 

składającej się z działek gruntu o numerach: 1/27, 1/30, 1/33, 1/36, 1/39, 1/42, 1/45, 1/47, 

1/49, 1/53, 1/55, 1/58, 1/61, 1/64, 1/67, 1/70, z obrębu ewidencyjnego Dąbie 2, dla której Sąd 

Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, X Wydział Ksiąg Wieczystych 

prowadzi księgę wieczystą o numerze:……………….., na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z 

dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informuję, że Organ nie 

dysponuje informacjami w przedmiotowym zakresie. W celu uzyskania informacji, z 

wnioskiem należy zwrócić się bezpośrednio do jednostki właściwej, tj. Zarządu 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. Jednostka ta jest podmiotem 

samodzielnie zobowiązanym do udostępnienia informacji publicznej. Ponadto wskazuję, że 

zgodnie ze statutem do zadań Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie należy 

m.in. utrzymanie organizacji ruchu na drogach publicznych w granicach administracyjnych 

Miasta Szczecin oraz zarządzanie i utrzymanie dróg.  

 

Podpisano: Anna Kalina – Dzwonkowska Kierownik Biura BIP  

 

Administrator - Gmina Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii 

Krajowej 1 informuje Panią/Pana o realizacji nałożonego na administratora obowiązku 



informacyjnego istniejącego w przypadku pozyskiwania danych osobowych zgodnie z art. 13, 14 i 15 

rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych osobowych) zwanego RODO. 

 

Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin - Urząd Miasta Szczecin: Dane kontaktowe: 

Inspektor ochrony danych: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 

914245702, e-mail: iod@um.szczecin.pl  

Informuję o prawie żądania od Urzędu Miasta Szczecin dostępu do danych osobowych, prawie do ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych  

w zakresie uregulowanym w RODO.  

  

Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez 

administratora niezgodnie z przepisami RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej 

obowiązków Administratora - Gminy Miasto Szczecin - Urzędu Miasta Szczecin zamieszczona jest na 

stronie BIP, w zakładce „Ochrona danych osobowych/RODO”. 

 

 

 

 

 


