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Nr wysyłki: 

 

 

URZĄD GMINY GNOJNIK 

Gnojnik 363 

32-864 Gnojnik 

 

 

Dot: Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 (DK75) klasy GP na odc. Brzesko – Nowy 

Sącz, Odc. II 

 

 

Odpowiadając na pismo z dnia 21.09.2020 roku (data wpływu 28.09.2020 roku) 

dotyczące zadania „Budowa i przebudowa drogi krajowej nr 75 (DK75) klasy GP na odc. 

Brzesko – Nowy Sącz”  przekazuję wykaz działek, na których znajdują się budynki 

przewidziane do przejęcia pod inwestycje: 

- Dla wariantu C to działki: 578, 2047, 2049, 1848, 1856, 78, 1857/2, 3/1, 7/1, 7/2, 

79/5 (79/4 – jeden budynek znajduje sie na dwóch działkach), 80/4, 81/7, 81/6, 81/2, 

82/1, 229, 243, 244/3, 246, 249, 253, 260, 264, 265/5, 697/1, 697/2, 838/2, 5/2, 54, 

62/18, 62/11, 62/4, 173/3, 173/2, 171/2, 169/3, 49/3, 262/1(262/4 – jeden budynek 

znajduje sie na dwóch działkach) 278/1, 278/2, 279/2, 281/1, 306/2 – jeden budynek 

mieszkalny, 310, 756, 758 oraz 

- Dla wariantu A to działki: 21, 578, 624/1, 553, 523, 19, 8, 10/2, 18 – jeden budynek 

przemysłowy, 284/2, 285, 919, 938/1, 1246/2 – budynek mieszkalny, 1250. 

W odniesieniu do map w rejonie kolizji z linią wysokiego napięcia informuję, że  

z uwagi na panujący stan epidemiologiczny Wykonawca pracuje zdalnie i nie dostarczy 

wersji papierowej. W załączniku do niniejszego pisma dołączam wersję elektroniczną 

rysunków (zał. 1 i zał. 2) oraz prezentację z posiedzenia ZOPI w formacie pdf. (zał. 3). 

Prezentacja zwiera podsumowanie analizy ekonomicznej inwestycji.  

Państwa stanowisko dotyczące preferencji wariantu A zostało uwzględnione w 

analizie projektowej, co w podsumowaniu dało temu wariantowi drugie miejsce. 



Ostateczna decyzja o rankingu wariantów dla przygotowania materiałów do Decyzji o 

Środowiskowych Uwarunkowaniach (DoUŚ) podjęta zostanie na posiedzeniu Komisji 

Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), a Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

zadecyduje, który wariant tę decyzję uzyska.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. I-1 w/m, a/a 

 

Sprawę prowadzi: Piotr Sroczyński, email: psroczynski@gddkia.gov.pl 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad o danych kontaktowych:  

1) adres do korespondencji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa; 

2) tel.: (022) 375 8888; 

3) e-mail: kancelaria@gddkia.gov.pl 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za 

pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia lub załatwienia sprawy oraz w celach archiwizacji. 

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 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. 

Dane osobowe mogą być ujawniane, w celu rozpatrzenia lub załatwienia sprawy, podmiotom przetwarzającym dane na 

podstawie zawartych umów.  

Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem archiwizacji akt 

sprawy. 

Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje: 

1) prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach określonych w 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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; 

2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub załatwienia sprawy.  
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