Starosta Powiatu Żyrardowskiego
96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45

RB.6740.6.1.2021

Żyrardów, 15 stycznia 2021 r.
OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1363) oraz art. 61 $ 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn.
zm.; dalej: ustawa Kpa)
Starosta Powiatu Żyrardowskiego

zawiadamia w drodze obwieszczenia

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Mszczonowaz dnia 14 grudnia 2020 r. (data wpływu: 15 grudnia 2020r.)
postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej
na rozbudowie drogi gminnej w ramach projektu pod tytułem „„ Rozbudowaul. Szkolnej w m. Mszczonów
na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskiej” gmina Mszczonów, pow. żyrardowski.
Całość inwestycji zlokalizowana będzie na terenie powiatu żyrardowskiego, gmina Mszczonów, i obejmuje
następujące działki ewidencyjne (w nawiasach wskazano numery działek ewidencyjnych powstałych po podziałach
nieruchomości; pogrubieniem wyróżniono numery działek ewidencyjnych przeznaczonych po podziałach do przejęcia
na rzecz Gminy Mszczonóww celu realizacji inwestycji):

Obręb Mszczonów,działki nr: 602, 162, 1944, 1966, 1953, 235/6, 234/6, 233/7, 1943/11, 163/5, 231/10, 295
(295/1, 295/2), 1965 (1965/1, 1965/2), 979 (979/1, 979/2), 240 (240/1, 240/2), 239 (239/1, 239/2), 238/2 (238/3, 238/4),
238/1 (238/5, 238/6), 237 (237/11, 237/2), 236 (236/1, 236/2), 164/2 (164/5, 164/6), 1943/3 (1943/5, 1943/6), 163/6
(163/7, 163/8)..
W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz
składać uwagi iwnioski w Wydziale Rozwoju i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Żyrardowie,
ul. Limanowskiego 45, pokój nr 303 (poniedziałki, wtorki, środy i piątki — w godz. 9:00-15:00; czwartek jest dniem
bez przyjęć interesantów). Telefon kontaktowy: 46 855 37 17 wew. 36.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń oraz w Biuletynach
Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Żyrardowie i Urzędu Miejskiego w Mszczonowie (właściwego
ze względu na przebieg drogi), a także w prasie lokalnej. Zgodnie z art. 49 ustawy Kpa w przypadku zawiadomienia
stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
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Starosta Powiatu Żyrardowskiego
96-300 Żyrardów, ul. Limanowskiego 45

RB.6740.6.1.2021

Żyrardów, 15 stycznia 2021 r.
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowaniai realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r.,
poz. 1363) oraz art. 61 $ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 256 z późn. zm.; dalej: ustawa Kpa)

Starosta Powiatu Żyrardowskiego
zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Burmistrza Mszczonowa z dnia 14 grudnia 2020r. (data wpływu:
15 grudnia 2020r.) postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej w ramach projektu pod tytułem „Rozbudowa
ul. Szkolnej w m. Mszczonów na odcinku od ulicy Bocznej do ulicy Warszawskiej”, gmina
Mszczonów, pow. żyrardowski.
Całość inwestycji zlokalizowana będzie na terenie powiatu żyrardowskiego,
Mszczonów, i obejmuje następujące działki ewidencyjne (w nawiasach wskazano numery
ewidencyjnych powstałych po podziałach nieruchomości; pogrubieniem wyróżniono numery
ewidencyjnych przeznaczonych po podziałach do przejęcia na rzecz Gminy Mszczonów
realizacji inwestycji):

gmina
działek
działek
w celu
|

Obręb Mszczonów,działki nr: 602, 162, 1944, 1966, 1953, 235/6, 234/6, 233/7, 1943/1, 163/5, 231/10,
295 (295/1, 295/2), 1965 (1965/1, 1965/2), 979 (979/1, 979/2), 240 (240/1, 240/2), 239 (239/1, 239/2),
238/2 (238/3, 238/4), 238/1 (238/5, 238/6), 237 (23TA, 237/2), 236 (236/1, 236/2), 164/2 (164/5,
164/6), 1943/3 (1943/5, 1943/6), 163/6 (163/7, 163/8) .
Zgodnie z art. 12 ust. 4a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r.,

poz. 1363) jeżeli przeznaczona na pasy drogowe nieruchomość gruntowa stanowiąca własność Skarbu
Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego została oddana w użytkowanie wieczyste,
użytkowanie to wygasa z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
stała się ostateczna.
W terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się
zaktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w Wydziale Rozwoju i Budownictwa Starostwa
Powiatowego w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 45, pokój nr 303 (poniedziałki, wtorki, środy i piątki

— w godz. 9:00-15:00; czwartek jest dniem bez przyjęć interesantów). Telefon kontaktowy:
46 855 37 17 wew.36.
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— Strony postępowania wg wykazu
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Stkwigłńw Nalej

Gzihek Zarządu

Klauzulainformacyjna RODO:
W związku z realizacją wymogów 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
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowez siedzibą w Żyrardowie
przy ul. Limanowskiego 45, w 96-300 Żyrardów, tel.: +48 46 855 37 17, adres e-mail:
starostwoQ)powiat-zyrardowski.pl

Może się Pani/Pan skontaktować z naszym Inspektorem ochrony danych Panem Jaromirem

Dylewskim pod nr tel.: 22 350 01 40 bądź adresem e-mail: iodQQpowiat-zyrardowski.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy oraz
realizacji zadań nałożonych na Administratora.

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowychjest realizacja zadań wynikających z ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowaniai realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz.
256 z późn. zm.).
Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1474
z późn. zm.) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane z katastru nieruchomości.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione:
a.
b.

organoim państwowym na podstawie przepisów prawa;
podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi administracyjnej,
informatycznej oraz innym wcelu realizacji zadań nałożonych na Administratora
na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw.
podmioty przetwarzające), zgodnie z art. 28 RODO.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego
przez nas w interesie publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej nam władzy publicznej.
Pani/Pana dane osobowe
międzynarodowych.

nie

będą przekazywane

do

państw trzecich

ani

organizacji

Pani/Pana dane osobowe będą przez nas przechowywane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń wykonawczych
zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną.
Ma Pani/Pan prawo do:
a.

żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia

b.
c.
d.
e.

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
przenoszenia swoich danych osobowych;
cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie;
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

przetwarzania;

10. Podanie przez Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przypadku niepodania

danych nie jest możliwe rozpoznanie wniosku i załatwienie sprawy lub realizacji zadań nałożonych
na Administratora danych.

11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

