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W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 20.07.2022 r., dotyczący 
wskazanych we wniosku działek i planowanych lub istniejących na tych 
nieruchomościach kategorii dróg publicznych informuję, że wnioskowane informacje 
są ogólnodostępne w Portalu System Informacji Przestrzennej Miasta Szczecin pod 
adresem: http://geoportal.szczecin.eu, wybierając ikonkę Geoportal.  
W geoportalu funkcjonuje wyszukiwarka, umożliwiająca odnalezienie nieruchomości 
zarówno poprzez wskazanie adresu nieruchomości, jak również poprzez wskazanie 
obrębu i numeru działki. Po prawej stronie od okna „Szukaj” w oknie z domyślnym 
ustawieniem „Podstawowy Plan Szczecina” lub „Zagospodarowanie przestrzenne”. 
Następnie po odnalezieniu działki, prawym przyciskiem myszy należy wybrać opcję 
„Informacje o obiekcie”, które zawierają informacje o działkach, ulicach  
na wskazanych nieruchomościach. W przypadku wyboru „Zagospodarowanie 
przestrzenne” zawierają informacje o przeznaczeniu nieruchomości w planach 
inwestycyjnych bądź informacje na temat planowanych inwestycji. W zakładce 
„MPZP” znajdują się dane dotyczące miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla wybranej działki. Jeśli dla danej działki zostały uchwalone 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, w zakładce tej będą dostępne 
linki do obowiązujących, bądź wszczętych uchwał. 

 
Ponadto informuję, że odnośnie wskazania kategorii dróg gminnych  

i powiatowych w Szczecinie, właściwy jest ZDiTM w Szczecinie, ul. Klonowica 5,  
71-241 Szczecin, tel. 91 48 00 444, zditm@zditm.szczecin.pl. Jest to samodzielna 
jednostka wyodrębniona w celu zarządzania drogami w mieście. 

 
 
        

Z poważaniem 
 
 
 
 

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 

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



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 


