
 
 
 

 

 

 

Szczecin 2021 – 11 – 04 

  
Nasz znak: BIP-S.1431.146.2021.MŁ 

UNP: 56613/BIP/-I/21 

 

 

 W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony  
w dniu 28.10.2021, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001  
o dostępie do informacji publicznej, informuję co następuje: 
 
Ad. 1 i 3 
Czy nieruchomości wymienione we wniosku są objęte tzw. uchwałą reklamową, o której mowa w art. 
37a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w przypadku odpowiedzi 
twierdzącej proszę o podanie odpowiedniego numeru oraz daty uchwały rady miejskiej. 
Czy w odniesieniu do wymienionych we wniosku nieruchomości została nałożona kara pieniężna,  
o której mowa w art.37d ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - w przypadku 
odpowiedzi twierdzącej proszę o informację, kiedy została podjęta taka decyzja, w jakiej wysokości 
kara pieniężna została nałożona oraz czy kara została wykonana. 

 
W odpowiedzi na powyższe pytanie informuję, że nie została podjęta uchwała Rady 
Miasta Szczecin ustalająca na terenie miasta Szczecin zasady i warunki sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz 
ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaje materiałów 
budowlanych, z jakich mogą być wykonane.  
Wobec powyższego brak podstaw do naliczania kary. 
  
Ad. 2   
Czy wymienione we wniosku nieruchomości zostały objęte opłatą reklamową od umieszczonych tablic 
reklamowych lub urządzeń reklamowych, o której mowa w art. 17a ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych – w przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o podanie odpowiedniego numeru oraz daty 
uchwały rady miejskiej ustanawiającej taką opłatę oraz informacje, jaka jest wysokość tej opłaty. 
 

Odnośnie w/w pytania informuję, że Rada Miasta Szczecin nie podejmowała uchwały 
na podstawie art. 17a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 
 
 

          Z poważaniem 
                                    Podpisano: Anna Kalina – Dzwonkowska Kierownik Biura BIP 
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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 

https://poczta.o2.pl/d/

