
   STAROSTA SIEDLECKI 

08-110 Siedlce, ul. J. Piłsudskiego 
          tel. (025) 644-72-16 

             fax. (025) 644-71-55 

B.6740.15.3.2022.AO 

OBWIESZCZENIE STAROSTY SIEDLECKIEGO 

z dnia 30.03.2022 r.  

o wszczęciu postępowania w sprawie  

zezwolenia na realizację inwestycji drogowej 
 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176) 

zawiadamiam 

o wszczęciu, na wniosek Wójta Gminy Kotuń z dnia 18.02.2022 r. postępowania 

administracyjnego w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: 

„Budowa drogi gminnej nr 360327W – ul. Świdnickiej w miejscowości Kotuń”, gmina 

Kotuń, powiat siedlecki, województwo mazowieckie. 

Przedmiotowa inwestycja przewiduje podział nieruchomości lub ich części 

i zlokalizowana jest na następujących nieruchomościach lub ich częściach (w nawiasie podano 

numery działek po podziale - pogrubionym drukiem numery działek przeznaczone do przejęcia 

pod inwestycję): 

Obręb nr 0011 Kotuń: 610/6(610/6,-), 612/4(612/5, 612/6), 614(614/5, 614/6), 

616/10(616/18, 616/19), 616/11(616/20, 616/21), 616/12(616/22, 616/23), 616/6, 617/7, 

617/9(617/25, 617/26), 617/10(617/27, 617/28), 617/22, 618(618/1, 618/2), 619(619/1, 619/2) 

1309(1309/1, 1309/2, 1309/3). 

 Ponadto działki lub ich części, z których korzystanie będzie ograniczone w związku 

z budową skrzyżowania z inną drogą publiczną, przebudową sieci uzbrojenia terenu i urządzeń 

wodnych oraz przebudową zjazdów indywidualnych: 

Obręb nr 0011 Kotuń: 609/3, 610/5, 612/3, 617/3, 617/6, 617/9(617/26), 

617/10(617/28), 617/16, 617/17, 618(618/2), 619(619/2), 1247, 1249/1, 1309(1309/2, 1309/3) 

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia 

publicznego obwieszczenia. 

   STAROSTA 

Karol Tchórzewski  

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO - informujemy, że:  

 

 
I. Administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach jest Starosta Siedlecki, 

adres: ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, adres e-mail: starostwo@powiatsiedlecki.pl , tel. 25 644 72 

16. 

II. Z Inspektorem Ochrony Danych wyznaczonym do kontaktów z osobami, których dane dotyczą 

w sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw 

przysługujących im na mocy rozporządzenia 2016/679 można skontaktować się telefonicznie 

Tel. 25 644 72 16, pisząc na adres e-mail: iod@powiatsiedlecki.pl lub adres siedziby wskazany w pkt. I. 

III. Cele i podstawy przetwarzania  

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji spraw związanych z wydawaniem decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie obowiązku z art. 11a ustawy z dnia 10 

kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych i z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

IV. Odbiorcy danych 

Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu 

Administratora, wspomagającym funkcjonowanie systemów informatycznych oraz innym organom 

i podmiotom wyłączenie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

V. Okres przechowywania danych  

Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt. III będą przechowywane zgodnie z obowiązującą 

ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz instrukcją kancelaryjną.   

VI. Prawa osób, których dane dotyczą: 

   Zgodnie z RODO, przysługuje: 

a. prawo dostępu do swoich danych osobowych (w tym prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 

RODO ograniczone na podstawie art. 84aa ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane); 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych; 

c. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

d. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

- gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

VII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie danych jest obowiązkiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich 

podania. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku bez rozpoznania.   

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym   profilowaniu, 

o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4. 

 

 

 

  W Biuletynie Informacji Publicznej   

Zamieszczono dnia ………………….                      

Zdjęto dnia …………………………... 

 

 

                Podpis osoby upoważnionej                                                        Pieczęć organu                                      
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