
 
 

 

 

OGŁOSZENIE 
Prezydenta Miasta Szczecin 

o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

„Żydowce osiedle” w Szczecinie 
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) a także uchwały Nr XXIX/844/13 Rady 
Miasta Szczecin z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żydowce osiedle” w Szczecinie, 
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego „Żydowce osiedle” w Szczecinie obejmującego obszar 
o powierzchni 133,10 ha z granicami o następującym przebiegu: od północnego zachodu – 
zaplecza działek położonych przy ul. Pasiecznej, ul. Rymarska,  tereny przemysłowe 
położone wzdłuż linii kolejowej relacji Szczecin – Wrocław, ul. Traktorowa; od wschodu – 
teren parku osiedlowego, ściana lasu położonego przy ul. Pabianickiej, tereny rolnicze po 
wschodniej stronie ul. Mistrzowskiej i ul. Głuchej; od południa – teren poligonu wojskowego, 
węzeł autostrady A6 z drogą ekspresową S3; od południowego zachodu – zaplecza działek 
położonych przy ul. Bielańskiej i ul. Suchej (zgodnie z załącznikiem graficznym 
wywieszonym na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Szczecinie), wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko w dniach od 25.06.2021 r. do 19.07.2021 r. w siedzibie Biura 
Planowania Przestrzennego Miasta w Szczecinie ul. Szymanowskiego 2, 71-416 Szczecin, 
w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 
Szczecin pod adresem: http://bip.um.szczecin.pl/ w zakładce Plany zagospodarowania. 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się w dniu 28.06.2021 r. w siedzibie Biura Planowania Przestrzennego Miasta w Sali P04 
ul.Szymanowskiego 2 w Szczecinie, o godzinie 13:00. W związku ze stanem epidemii 
wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, uprzedzamy o konieczności zachowania 
niezbędnych zasad ostrożności. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu 
miejscowego, może wnieść uwagi. 
Uwagi można składać na piśmie do Prezydenta Miasta Szczecin na adres: Urząd Miasta 
Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin lub w formie elektronicznej za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres 
bppm@um.szczecin.pl albo za pomocą platformy ePUAP, z podaniem imienia i nazwiska lub 
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2.08.2021 r. 
Osoby ze szczególnymi potrzebami zainteresowane możliwością zapoznania się 
z przedmiotowym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
uzyskają wgląd po uprzednim umówieniu wizyty  pod nr tel.  +48 (91) 42 21 055 lub pocztą 
elektroniczną pod adresem: bppm@um.szczecin.pl. 
 

Z upoważnienia Prezydenta Miasta 

Daniel Wacinkiewicz 

Zastępca Prezydenta Miasta 

 
 
Informuję, że: 

1. Złożenie uwagi stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie. 
2. Administratorem podanych w uwadze 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 i są one podawane w celu składania uwag do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

3. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych 
danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do 
przenoszenia danych. 

4. Podane dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po 
czym zostaną przekazane zgodnie z polskim prawem archiwalnym jako dokument 
kategorii „A” (oznaczającej rodzaj dokumentów przechowywanych wieczyście) do 
składnicy akt. 

5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 
7. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie uwagi bez 

rozpoznania. 
8. Podstawę prawną przetwarzania przedmiotowych danych stanowią art. 20 ust. 2, art. 

17 pkt 11 w związku z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz § 12 
pkt 16 w związku z załącznikiem nr 9 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587). 

9. Podane 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, nie będą też podlegać zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn 
związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę – wobec przetwarzania 
danych. 

11. Dane kontaktowe inspektora danych osobowych – email: iodobppm@um.szczecin.pl 

Uwagi zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 
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