
 

 

 

 
    Szczecin, dnia   24.02.2022r. 

  
 
  
 
 
 
Nasz znak: WZiON-III.1431.3.2022.EO 
 
Dotyczy: udostępnienia informacji publicznej 
 
Odpowiadając na wniosek z dnia 10 lutego 2022r. (data wpływu do tut. Urzędu w dniu  
15 lutego 2022r.) o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia  
6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej informuję, że na terenie miasta Szczecin 
obowiązuje Uchwała Rady Miasta Szczecin z dnia 26 lutego 2019r., Nr IV/109/19 w sprawie 
ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, której treść dostępna jest na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin pod adresem: 
 
http://bip.um.szczecin.pl/files/68772918B8794EF0815FEA9CC519E62D/109.pdf 
 
oraz na stronie Dziennika Urzędowego Województwa Zachodniopomorskiego (data publikacji:  
26 marca 2019r, poz. 1595) pod adresem: 
 
http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/WDU_Z/2019/1595/akt.pdf. 
 
 

 

 

 

 

 
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 zbierania danych osobowych zgodnie 
art. 61 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 13 ust. 1 i 2 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). 

Inspektor ochrony danych w Gminie Miasto Szczecin – Urząd Miasta Szczecin:  

Dane kontaktowe: Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, telefon: 91 42 45 702, e-mail: iod@um.szczecin.pl.  
Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych 
przez wydziały/biura Urzędu Miasta Szczecin.  
Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji merytorycznych dotyczących niniejszego pisma/wezwania/postępowania. 

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego w celu wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze. 

Pouczam o prawie do żądania od Urzędu Miasta Szczecin dostępu do danych osobowych, prawie do ich sprostowania oraz 
ograniczenia przetwarzania.  

Jednocześnie informuję o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione 
jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO. 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r.  
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwów zakładowych. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

Urząd Miasta Szczecin 

Urząd Miasta Szczecin 
Wydział Zasobu i Obrotu Nieruchomościami 
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 
tel. +4891 42 45 621, fax +4891 43 51 289 
wzion@um.szczecin.pl  -  www.szczecin.eu 
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