MfNISTERSTWO
ROZWOJU

Data 12 lutego 2020 r.
Znak sprawy: DLI-III.7621.2S.2019 .KM.6
(DLI-IIIA621.2S.2019.KM)

DEPARTAMENT LOKALlZACJl
fNWESTYCJl

Urz<ld Gminy Krzeszyce
(za posrednictwem platformy ePUAP)

DzialajEjc na podstawie art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post~powania
administracyjnego (t.j. Oz . U . z 2018 r., poz. 2096, z p6Zn . zm.), zwanej dalej "Kpa", i art. 11f ust. 3 i 6
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegelnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dreg publicznych (t.j. Oz. U. z 2018 r., poz. 1474, z p6Zn . zm .), przekazuj~ w zalEjczeniu
obwieszczenie - wraz z zalEjcznikiem, tj. informacjEj 0 przetwarzaniu danych osobowych - informujEjce
o wydaniu przez Ministra Rozwoju decyzji z dnia 11 lutego 2020 r, znak : DLI-1I1.7621 .2S.2019 .KMA
(DLI-IIIA621.2S.2019.KM), uchylajEjcej w cz~sci decyzj~ Wojewody Lubuskiego Nr 1/2019 z dnia
20 maja 2019 r. , znak: IB-II.7820.1.2019 .LBaj, 0 zezwoleniu na realizacj~ inwestycji drogowej
pn .: "Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyzowaniu z drogEj powiatowEj n r 1278 F Kolczyn-Sul~cin",
i orzekajEjcej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostalej cz~sci utrzymujEjcej w mocy zaskarzonEj
decyzj~.

Stosownie do tresci art. 49 § 2 Kpa, prosz~ 0 opublikowanie obwieszczenia wraz z ww. zalEjcznikiem
od dnia 19 lutego 2020 r. na ok res 14 dni, na tablicy ogloszen oraz w urz~dowym publikatorze
teleinformatycznym - Biuletynie Informacji Publicznej urz~du .
Ponadto zwracam si~ 0 potwierdzenie faktu upublicznienia przedmiotowego obwieszczenia w wyzej
wskazanym terminie, niezwlocznie po jego uplywie.
Jednoczesnie informuj~ , ze ww. decyzja Ministra Rozwoju zostala przekazana do urz~du gminy za
posrednictwem platformy ePUAP w dniu 11 lutego 2020 r.
Dyrektor
Departamentu Lokalizacji Inwestycji
Bartlomiej Szczesniak
/podpisano elektronicznie/

Zal<lczniki: 2 (zgodnie z tresciEj pisma).

Pismo przygotowala : Karolina Matuszkiewicz
E-mail: karolina .matuszkiewicz@miir.gov.pl
Telefon: (22) 522 52 27

Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyzy 3/5, 00 -507 Warszawa tel +4822 262 90 00. www.gov.pl/rozwo]
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MINISTER
ROZWOJU

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11f ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j . Oz. U. z 2018 r, poz . 1474 ,
z pMn . zm.) oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post~powania
administracyjnego (t.( Oz. U z 2018 r., poz. 2096, z pMn. zm.),

Minister Rozwoju
zawiadamia, ze wydal decyzj~ z dnia 11 lutego 2020 L, znak : OLl-111.7621 .25 .2019 .KMA
(OLl-IIIA621.25.2019.KM), uchylajqcq w cz~sci decyzj~ Wojewody Lubuskiego Nr 1/2019 z dnia
20 maja 2019 r, znak IB-11.7820.1.2019.LBaj, 0 zezwoleniu na realizacj~ inwestycji drogowej
pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyzowaniu z drogq powiatowq nr 1278 F Kolczyn-Sul~cin ",
i orzekajqcq w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostalej cz~sci utrzymujqcq w mocy zaskarzonq
decyzj~.

Strony w sprawie mogq zapoznac si~ z tresciq decyzji z dnia 11 lutego 2020 r. oraz aktami sprawy
w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie, ul. Chalubinskiego 4/6, w dni robocze , w godzinach od 9.00
do 15.30, jak rowniez z tresci q ww. decyzji - w urz~dzie gminy wlasciwej ze wzgl~du na przebieg drogi,
tj. w Urz~dzie Gminy Krzeszyce.
Ponadto nalezy wskazac, it wlasciwym w przedmiotowej sprawie - stosownie do tresci rozporzqdzenia
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegolowego zakresu dzialania
Ministra Rozwoju (Oz . U. z 2019 r., poz. 2261) - jest obecnie Minister Rozwoju

Data publikacji obwieszczenia: 19 lutego 2020 r.

MINISTER ROZWOJU
z up.
Bartfomiej Szczesniak
Dyrektor
/podpisano elektronicznie/

ZatClcznik: informacja

0

przetwarzaniu danych osobowych.

Mlnisterstwo Rozwoju, Plac Trzech Krzyi.y 315. 00-507 W arszawa, tel. +48 22 262 90 00. INww.gov.plirozwoj

Zalqcznik do obwieszczenia
Ministra Rozwoju ,
znak: DLI-1I1.7621.25.2019 .KM .5
(DLI-III.4621.25.2019.KM)

Informacja

0

przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46NVE
(Dz. U. L 119 z 4 maja 2016, z p6Zn. zm.), zwanego dalej "RODO", informuj~, ze:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Rozwoju z siedzibq w Warszawie, przy
Placu Trzech Krzyzy 3/5 , 00-507 Warszawa, tel . +4822262 90 00.

2.

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Rozwoju Inspektor Ochrony
Danych, Ministerstwo Rozwoju , Plac Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa , adres e-mail:
iod@mpit.qov.pl.

3.

Pani/Pana dane osobowe b~dq przetwarzane na pods! . art. 6 ust.
lit. c RODO,
tj. wypelnienia obowiqzku prawnego ciqzqcego na administratorze, w celu prowadzenia
post~powan administracyjnych realizowanych na podst. przepisow ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego (Dz . U. z 2018 r. poz. 2096, z pozn . zm.) ,
dalej "KPA", oraz w zwiqzku z ustawq z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegolnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 ,
z pozn. zm.).

4.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

5.

W zwiqzku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w celu wskazanym powyzej,
Pani/Pana dane mogq bye udost~pnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcow. Odbiorcami
danych mogq bye:
a) strony i inni uczestnicy

post~powania

administracyjnego w rozumieniu przepisow KPA ;

b) organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujqce zadania publiczne lub dzialajqce
na zlecenie organow wladzy publicznej, w zakresie i w celach , ktore wynikajq z przepisow
powszechnie obowiqzujqcego prawa;
c)

inne podmioty, w tym dostawcy uslug informatycznych, ktore na podstawie stosownych umow
podpisanych z Ministerstwem Rozwoju,
przetwarzajq dane osobowe, dla ktorych
Administratorem jest Minister Rozwoju .

6. Odbiorcq Pani/Pana danych osobowych jest rowniez Wojewoda Podlaski, w zwiqzku z korzystaniem
przez Administratora z systemu elektronicznego zarzqdzania dokumentacjq (EZD PUW).
7. Pani/Pana dane osobowe b~dq przechowywane przez okres niezb~dny do realizacji celu ich
przetwarzania, nie krocej niz okres wskazany w przepisach 0 archiwizacji tj. ustawie z dnia 14 lipca
1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U . 2019 r. poz. 553, z p6Zn . zm .).
8. Przysluguje Pani/Panu:
a) prawo do zqdania od Administratora
o ich przetwarzaniu;

dost~pu

b) prawo do ich sprostowania , jesli Sq
niekompletne ;
c)

do tresci swoich danych osobowych oraz informacji

bl~dne

lub nieaktualne , a takze uzupelnienia jezeli Sq

prawo zqdania ograniczenia przetwarzania, z zastrzezeniem art. 2a § 3 KPA - wystClpienie
z zqdaniem nie wplywa na tok i wynik post~powania.

9. Pani/Pana dane osobowe nie

b~dq

przekazywane do panstwa trzeciego.

10. PanilPana dane nie podlegajq zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym rowniez profilowaniu .
11 . W przypadku powzi~cia informacji 0 niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Ministerstwie Rozwoju
Pani/Pana danych osobowych, przysluguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
wlasciwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urz~du Ochrony Danych Osobowych,
ul . Stawki 2,00-193 Warszawa.

