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STAROSTA SŁUPECKI                                                                    Słupca, dnia 16.08.2021r.       
 62-400 Słupca, ul. Poznańska 20 

 
AB.6740.1.6.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z A W I A D O M I E N I E 
 
     Na podstawie art.11c i art.11d ust.5-8 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020r. 
poz.1363 ze zmianami) w związku z art.27 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020r.  
o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz.471)   
  

                                                           z a w i a d a m i a m 
 

że z wniosku Burmistrza Miasta Słupcy wszczęto postępowanie administracyjne  
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: 
 

rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 424023P  
wraz z rozbudową oświetlenia ulicznego (Miasto Słupca)  

 

w jednostce ewidencyjnej 302301_1 Słupca Miasto (Gmina Miejska Słupca), powiat Słupecki: 
– w obrębie ewid. 0001 Miasto Słupca na działkach ozn. nr ewid. gruntów: 65, 69, 70.  
 

Do wniosku inwestor dołączył mapy zawierające projekty podziału nieruchomości dla działek 
w obrębie ewid. 0001 Miasto Słupca oznaczone nr ewid. gruntów:  

    65  (podział na działki ozn. nr 65/1 i 65/2),  
    69  (podział na działki ozn. nr 69/1 i 69/2),  

 

z których wydzielono działki przeznaczone pod pas drogowy drogi gminnej ozn. nr ewid. 
gruntów: 65/1 i 69/1 - planowane do przejęcia na rzecz jednostki samorządu terytorialnego – 
Gminy Miejskiej Słupca.      
 

Wnioskodawca określił również nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone  
(z tytułu przebudowy innych dróg publicznych, przebudowy lub budowy sieci uzbrojenia 
terenu, przebudowy lub budowy zjazdów):  
– w jednostce ewidencyjnej 302301_1 Słupca Miasto (Gmina Miejska Słupca), powiat 
Słupecki, w obrębie ewid. 0001 Miasto Słupca na działkach ozn. nr ewid. gruntów: 1228, 62, 
57, 3058, 52, 51, 15/1, 14/1, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5/1, 4, 1,   
– w jednostce ewidencyjnej 302307_2 Strzałkowo (Gmina Strzałkowo), powiat Słupecki,  
w obrębie ewid. 0018 Strzałkowo na działkach ozn. nr ewid. gruntów: 412, 817/2, 817/3, 
817/10, 815/2, 815/3, 812/4, 812/3, 811/1, 808/1, 807/1, 794/1, 803/1, 1334/1, 1334/2, 796/1.  
 

Jednocześnie zgodnie z art.10 § 1 oraz art.73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz.735) w związku z art.11c w/w ustawy  
z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie dróg publicznych zawiadamiam, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się 
osobiście lub przez pełnomocnika w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa 
Powiatowego w Słupcy, budynek „C”, w godz. 800 -1500 oraz wypowiedzieć się co do 
zebranych dowodów i materiałów w sprawie  w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia   
i obwieszczenia. 
 

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o zgromadzony materiał. 
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Zgodnie z art.11d ust.7 w/w ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym zawiadomienie wysyła się jedynie wnioskodawcy. 
 

Przepis ten stosuje się odpowiednio, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie żyją, a ich 
spadkobiercy nie wykazali prawa do spadku (art.11d ust.8 w/w ustawy). 
Zgodnie z art.11d ust.9 w/w ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dniem zawiadomienia, 
nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu 
terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce 
nieruchomościami. 
 

Niniejsze zawiadomienie wysyła się wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom 
wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie decyzji na adres wskazany  
w katastrze nieruchomości.  
Doręczenie zawiadomienia na adres wskazany w katastrze nieruchomości jest skuteczne. 
 

Pozostałe strony zawiadamia się w drodze obwieszczeń, odpowiednio w Starostwie 
Powiatowym w Słupcy, w Urzędzie Miasta w Słupcy i w Urzędzie Gminy w Strzałkowie,  
w urzędowych publikatorach teleinformatycznych – Biuletynie Informacji Publicznej tych 
urzędów i w prasie lokalnej (zgodnie z art.11d ust.5 w/w ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych). 
 
 
 
                                                                                                   z up. Starosty                               
                                                                                             Jacek Dranikowski 
                                                                                              Kierownik Wydziału          
                                                                                         Architektury i Budownictwa 
  

                                                                                                                           Dokument podpisany kwalifikowanym 
                                                                                                                                    podpisem elektronicznym 

 
 
 
Otrzymują: 
1.Burmistrz Miasta Słupcy  
2.Właściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości  
   objętych wnioskiem o wydanie decyzji   
3.AB-a/a  
 
 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
 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, dalej: 
Rozporządzenie) Starostwo Powiatowe w Słupcy informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych: 

 

I. Administrator danych. 
Administratorem danych jest Starosta Słupecki, którego siedziba mieści się w Słupcy ( 62-400) przy ul. Poznańskiej 
16   tel.: 63 275 86 00   adres e-mail:  powiat@powiat-slupca.pl 

II. Inspektor Ochrony Danych.  
W Starostwie Powiatowym został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 
poprzez adres poczty elektronicznej: iod@powiat-slupca.pl lub pisemnie na adres Starostwa Powiatowego  
w Słupcy. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych. 
Pani/Pan dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu- na podstawie art. 6 ust. 1 
lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
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IV. Informacja o okresach przetwarzania danych osobowych. 
Starostwo Powiatowe w Słupcy będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe w czasie określonym przepisami 
prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną. (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku   
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych).  

V. Informacja o odbiorcach danych osobowych. 
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych 
będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 

VI. Prawa osoby, której dane dotyczą. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających z Rozporządzenia. W zakresie, w jakim 
podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 
Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie. 

VII.  Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego. 
Starostwo Powiatowe w przypadkach uzasadnionych i koniecznych, w związku z określonymi przepisami prawa 
Pani/Pana, a także w przypadkach, gdy transfer danych osobowych jest konieczny przekaże Pani/Pana dane 
osobowe do organizacji międzynarodowych lub udostępni Pani/Pana dane osobowe podmiotom mającym siedzibę 
poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). 
       VIII.   Obowiązek podania danych osobowych. 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem ustawowo określonych 
uprawnień i obowiązków Starostwa Powiatowego związanych z wykonywaniem czynności administracyjnych. 
W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest 
dobrowolne.  


