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Formularz zgłaszania uwag
do projektu Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin

Po zapoznaniu się z projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Szczecin dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta Szczecin
(http://konsultuj.szczecin.pl), zgłaszam następujące uwagi:

Wnoszę aby w ramach Osiedla Gumieńce dla obszaru Z.G.28 wprowadzono funkcję uzupełniające  
- utworzenie terenów zielonych z miejscem do rekreacji w ramach działki 7/7 i 7/6 z zachowaniem
istniejących starych drzew.
- budowa szkoły/przedszkola/żłobka ramach działki 7/1

Jest to bardzo ważne, ponieważ w najbliższej okolicy zabudowa mieszkaniowa staje się coraz gęstsza.
W  rejonie  od  os.  Reda  do  ul.  Krygiera  poza  małymi  osiedlowymi  placami  zabaw,  brak  jest
jakiegokolwiek ogólnodostępnego terenu do rekreacji, gdzie można by było pójść na spacer wśród
zieleni.
 

W przypadku szerszej wypowiedzi, do formularza można dodawać załączniki.

*(data, imię i nazwisko, adres zamieszkania)
…………………………………………………

Data, imię i nazwisko albo nazwa oraz adres zamieszkania albo siedziby*
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta
w Szczecinie, na podstawie obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych,
na potrzeby przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczecin.
Wypełniony  formularz  wraz  z  oznaczeniem  nieruchomości,  której  uwaga  dotyczy  oraz
podaniem
imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby, należy przesłać w formie
elektronicznej na adres: bppm@um.szczecin.pl lub w formie papierowej na adres: Biuro
Planowania Przestrzennego Miasta, ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin lub wrzucić do urny
znajdującej się w przedsionku przy wejściu do Urzędu Miasta Szczecin (prawe skrzydło), przy
pl.  Armii  Krajowej  1,  70-456  Szczecin  oraz  przy  wejściu  do  Filii  Urzędu  Miasta  na
Prawobrzeżu,
przy ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
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 – zwanego dalej RODO
informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biuro Planowania Przestrzennego Miasta z siedzibą
w Szczecinie przy ul. Szymanowskiego 2, (adres e-mail: bppm@um.szczecin.pl, nr tel. 91 422-10-55,



fax 91 422-47-71) zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych.
2. inspektorem ochrony danych u Administratora jest Dorota Stadnik, e-mail: iodobppm@um.szczecin.pl,
nr tel. 91 42-45-735.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań publicznych na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c, e RODO i nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowych.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do Wydziałów i Biur Urzędu Miasta Szczecin, spółek
miejskich, w zależności od konieczności wynikającej z realizowanych zadań statutowych.
5. podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
6. podanie danych jest wymogiem ustawowym.
7. posiada Pani/Pan prawo do:
o żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania, przenoszenia danych, na zasadach określonych w RODO,
o wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy dane osobowe przetwarzane są
niezgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych,
o cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku przetwarzania danych
osobowych na podstawie wyrażonej zgody.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązkowego przechowywania
dokumentacji, ustalanym zgodnie z odrębnymi przepisami.
10. Dane osobowe przetwarzane są w celu weryfikacji poprawności danych w ramach prowadzonych
konsultacji społecznych w sprawie projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Szczecin.


