WOJEWODA POMORSKI
Gdańsk, dnia 12 maja 2021 r.
WI-III.7820.13.2020.AZ-a
ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Wojewoda Pomorski, zgodnie z postanowieniami art. 49 i art. 61 Kodeksu postępowania
administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.
z 2020 r., poz. 1363),
niniejszym zawiadamia, iż na wniosek z dnia 27.11.2020r., uzupełniony w dniu 23.04.2021r., złożony
przez Pana Waldemara Chejmanowskiego Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji w Oddziale
GDDKiA w Gdańsku, reprezentującego Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad,
wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej pn.:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Cisy - Malbork”
zlokalizowanej na poniżej określonych nieruchomościach gruntowych:
1.
Wykaz działek w liniach rozgraniczających teren pasa drogowego drogi krajowej
nr 22:
województwo pomorskie, powiat malborski, jednostka ewidencyjna 220901_2 Malbork-G:
obręb 0001 Cisy: 98, 8/31 (8/26), 8/33 (8/27), 8/35 (8/28), 8/37 (8/29), 8/39 (8/30), 1/72 (1/42),
1/73 (1/42), 1/70 (1/3), 9/1 (9), 8/41 (8/24), 8/43 (8/25)
obręb 0002 Czerwone Stogi: 57/14 (57/3), 57/16 (57/5), 57/18 (57/7), 123/1 (123)
obręb 0003 Grobelno: 112
województwo pomorskie, powiat malborski, jednostka ewidencyjna 220901_1 Malbork:
obręb 0001: 1/1 (1), 7/1, 2/1, 2/3 (2/2)
obręb 0003: 6/1, 191/5
2.
Wykaz działek objętych obowiązkiem przebudowy sieci uzbrojenia terenu oraz urządzeń
wodnych:
województwo pomorskie, powiat malborski, jednostka ewidencyjna 220901_2 Malbork-G:
obręb 0001 Cisy: 107, 8/32 (8/26), 8/34 (8/27), 1/71 (1/3)
* w nawiasach podano numery działek przed podziałem wg oznaczenia w katastrze nieruchomości.
W związku z powyższym informuję strony postępowania, właściwe organy administracji
rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją,
o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także
o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie.
Z aktami sprawy można zapoznać się w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku przy
ul. Okopowej 21/27, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 58-30-77-529.
z up. Wojewody Pomorskiego
Zastępca DyrektoraJanusz Woliński
Wydziału Infrastruktury
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27
kwietnia2016 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 (Dz. U. L 119 z 4 maja
2016), zwanych dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem danych osobowych jest Wojewoda Pomorski, adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk;
2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim
w Gdańsku: iod@gdansk.uw.gov.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Pomorski Urząd
Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk;
3) na podstawie przepisów prawa – ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze;
4) w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami tychże danych
osobowych są strony postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustaw, o których mowa
w ww. pkt 3, i ich pełnomocnicy, podmioty działające na prawach strony ww. postępowań
administracyjnych i ich pełnomocnicy, a także uczestnicy postępowań (np. biegli, świadkowie);
5) dane osobowe będą przechowywane przez okresy realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem
okres archiwizacji;
6) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do dostępu (art. 15 RODO) oraz
sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
(art. 77 RODO);
7) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Otrzymują:
1. Pan Waldemar Chejmanowski Zastępca Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji w Oddziale GDDKiA w Gdańsku
– pełnomocnik inwestora
2. Strony wg rozdzielnika
3. WI.III – aa.
-----------------------------------Wyk.: AZ - tel. 58-30-77-529
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