
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 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. Pouczam o prawie do 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”. 
 
 

Szczecin, 17 listopad 2021 r. 

  

  

 

 

Nasz znak: WGK-III.1431.03A.2021.WD 

 

Dotyczy: Organizacja ruchu drogowego w obrębie skrzyżowania ul. Wierzbowej z ul. Reczańską 

 W odpowiedzi na Pana wniosek dotyczący udostępnienia informacji publicznej w zakresie 

zmiany organizacji ruchu uwzgledniającej wprowadzenie zakazu zawracania na skrzyżowaniu  

ul. Wierzbowej z ul. Reczańską w Szczecinie, Wydział Gospodarki Komunalnej informuje: 

1. Obecna organizacja ruchu, zgodnie z informacją Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego  

w Szczecinie, obowiązuje od listopada 2020 r., i wprowadzona została na podstawie 

zatwierdzenia stałej organizacji ruchu nr S-135/2019 z dnia 14 października 2019 r. 

2. Zmiana stałej organizacji ruchu wprowadzona został na wniosek Rady Osiedla Gumieńce  

z dnia 24 lipca 2019 r. 

3. Zarządzający ruchem nie ma obowiązku przeprowadzania konsultacji społecznych 

dotyczących zmiany organizacji ruchu. Wprowadzenie zakazu zawracania miało na celu 

poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w związku z czym przeprowadzenie 

konsultacji społecznych w tym przypadku było bezzasadne. 

4. Dokumentami niezbędnymi do zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu były:  

 opinia Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie IE.7003.10679.2019.SK; 

 opinia Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie RD-10631/2019. 

Podpisano: Marcin Charęza Kierownik Referatu w WGK 

Załączniki: 

1. Wniosek Rady Osiedla Gumieńce. 

2. Opinia Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie IE.7003.10679.2019.SK. 

3. Opinia Komendanta Miejskiego Policji w Szczecinie RD-10631/2019. 
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