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Nasz znak: WGK-II.1431.22.2022.ABB 

Dotyczy: udostępnienia informacji publicznej 

 

W odpowiedzi na wniosek, złożony w dniu 15.04.2022 r. w sprawie udostępnienia 

informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września  

2001 roku o dostępie do informacji publicznej informuję, że na terenie Gminy Miasto 

Szczecin na dzień 31.12.2021 roku liczba zweryfikowanych nieruchomości  

nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej to około 770 gospodarstw domowych. Ponadto 

w 2021 roku wydano 88 decyzji w zakresie obowiązku podłączenia  

się do sieci kanalizacyjnej. Obecnie, działając w oparciu o Ustawę z dnia 

13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888  

t.j. ze zm.) i Uchwały nr XVI/534/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 9 kwietnia 2020 roku  

w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miasto Szczecin”  ze zm. prowadzona jest dalsza weryfikacja i kontrola w tym 

zakresie, zgodnie z informacjami przekazywanymi z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  

w Szczecinie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd Miasta Szczecin 
Wydział Gospodarki Komunalnej  

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

tel. +4891 42 45 630 fax.  +4891 42 45 627 

wgk@um.szczecin.pl 
 

 



 
 

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 przetwarzania danych osobowych zgodn ie 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”. 

 

 
 

 


