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Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Na podstawie art.61 § 1 i§4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. póz.2000 ze zm.),
zawiadamiam,

że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

reprezentowanego przez Pana Marcina Bronkiewicza p.o. Zastępcy Generalnego

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu z 1 3 marca 2023 r. (data

wpływu do tut. organu), wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania

decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości lub ich części w celu

wykonania prac przygotowawczych dla zadania pn.: „Budowa drogi krajowej

nr S11, Kępno - A1 na odcinku Kępno - granica województwa (z wyłączeniem

obwodnicy Olesno) w wariancie 2B (v3)."

Działki objęte wnioskiem, na które inwestor zamierza uzyskać zezwolenie na

wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac przygotowawczych

polegających na przeprowadzeniu archeologicznych badań sondażowych:
278/4, 278/5, 279/1, 280, 281, 291,293, 294, 295, 296, 297 obręb Byczyna

1/26, 1/34, 1/37, 1/40, 1/43, 1/46 obręb Ligota Zamecka
61/1, 61/2, 61/3 obręb Gotartów.

W przypadku zbycia własności nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, po doręczeniu zawiadomienia

nabywca i zbywca powinni zgłosić właściwemu wojewodzie dane nowego

właściciela. Brak dokonania powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania

bez udziału nowego właściciela nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

Ponadto zgodnie z art. 41 WN. ustawy w toku postępowania strony oraz ich

przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji

publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie
Strona l z 3



Obowiązek podania danych osobowych wynika z 11c i art. 11d ust. 5 ustawy
z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. póz. 1363, ze zm.); art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021
r., póz. 735, ze zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. póz. 1609 ze zm.). W przypadku
niepodania danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisu w zakresie
niezbędnym do realizacji zadań, nie będzie możliwe zrealizowanie żądania
wnioskodawcy.

4. Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych są:
1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
przepisów szczególnych;
2) strony postępowania ustalane na podstawie art. 11c i art. 11 d ust. 5 ustawy
z 10 kwietnia 2003 r.o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. póz. 1363, ze zm.) oraz ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r.póz.
735, ze zm.).

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo:

1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) sprostowania danych osobowych;
3) usunięcia danych;
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na
podstawie których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, a także m.in. z
zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego czy
archiwizacji).

8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest
nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

również profilowaniu.
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Obwieszczenie Wojewody Opolskiego

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości

Na podstawie 49 § 1 i2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2022 r.póz.2000 ze zm.),

zawiadamiam,

że na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

reprezentowanego przez Pana Marcina Bronkiewicza p.o. Zastępcy Generalnego

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu z 1 3 marca 2023 r. (data

wpływu do tut. organu), wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania

decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości lub ich części w celu

wykonania prac przygotowawczych dla zadania pn.: „Budowa drogi krajowej

nr S11, Kępno - A1 na odcinku Kępno - granica województwa (z wyłączeniem

obwodnicy Olesno) w wariancie 2B (v3)."

Działki objęte wnioskiem, na które inwestor zamierza uzyskać zezwolenie na

wejście na teren nieruchomości w celu przeprowadzenia prac przygotowawczych

polegających na przeprowadzeniu archeologicznych badań sondażowych:

278/4, 278/5, 279/1, 280, 281, 291, 293,294,295,296,297 obręb Byczyna
1/26, 1/34, 1/37, 1/40, 1/43, 1/46 obręb Ligota Zamecka
61/1, 61/2, 61/3 obręb Gotartów.

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca

1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego informuję o możliwości

zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do zebranych w sprawie

materiałów dowodowych. Czynności tych można dokonać w Opolskim Urzędzie

Wojewódzkim w Opolu - Wydział Infrastruktury i Nieruchomości Opolski Urząd
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