OŚA-V.6740.5.3.2018
OBWIESZCZENIE STAROSTY SOKÓLSKIEGO
z dnia 01 sierpnia 2018 r.
Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1496 ze zm.) oraz art.
49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1257 ze
zm.) zawiadamiam, że na wniosek Burmistrza Sokółki z siedzibą przy Pl. Kościuszki 1, 16-100 Sokółka z dnia
27 czerwca 2018r. (uzupełniony i zmieniony w dniu 28 czerwca 2018r. i 24 lipca 2018r.) zostało wszczęte
postępowanie dotyczące zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:
Rozbudowa ulicy Przemysłowej w Sokółce wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną z jednoczesnym
zatwierdzeniem podziału nieruchomości.
Kategoria ruchu KR3, klasa drogi Z
Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dotyczy następujących nieruchomości:
•

Jednostka ewidencyjna 201108_4 Sokółka – miasto, obręb ewidencyjny 0034 Sokółka, działki o nr
geod.: 1620/2, 1622/1, 1562/6, 1648/3, 1644, 3327, 3328, 1556/1, 3332, 3073/32.

Działki podlegające podziałowi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1496 ze zm.): 3073/32.
Nieruchomości lub ich części, które są planowane do przejęcia na rzecz Gminy Sokółka: 3073/44 z
podziału działki 3073/32
Nieruchomości z których korzystanie będzie ograniczone:

•

3073/46 (z podziału działki 3073/32), 1589/11, 1595/5, 1607/1, 1607/6, 1607/7, 1609, 1611/1,
1612/2, 1619, 1625/16, 1643- w związku z przebudową napowietrznej linii energetycznej.

Nieruchomości objęte wnioskiem w stosunku do których inwestor jest uprawniony do ich
nieodpłatnego zajęcia na czas realizacji inwestycji – art. 20 a ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2017r.,
poz. 1496 ze zm.): 3073/31.
Zgodnie z art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz
ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ o każdej zmianie swego adresu,
ponieważ w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek
prawny.
Postępowanie administracyjne w sprawie odszkodowania za nieruchomości przejęte pod pas
drogowy prowadzone będzie w Wydziale Geodezji i Katastru Nieruchomości w Starostwie Powiatowym w
Sokółce.
Zawiadomienie poprzez obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego zawiadomienia stron w drodze obwieszczenia, które nastąpi w dniu 03 sierpnia 2018r.
W związku z tym zainteresowane strony mogą w Starostwie Powiatowym w Sokółce, ul. Marsz.
J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań w terminie do 24 sierpnia 2018r.
STAROSTA
Piotr Rećko
Otrzymują:
1. Strony postępowania zgodnie z wykazem.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04
maja 2016 r., s. 1) informuje, że:















administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Sokólski, ul. marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100
Sokółka;
kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Sokółce możliwy jest za
pośrednictwem adresu email: krzysztof.borowski@sokolka-powiat.pl;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze oraz niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c i e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą …………..;
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej;
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3
celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione
jest, że moje dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, ich podanie jest obligatoryjne na mocy przepisu
prawa, przy czym niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nie
możnością wypełnienia obowiązku prawnego;
Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

