
MINISTER 
INWESTYCJI I ROZWOJU 

DLI-II.4621.28.2019.EŁ.2 

OBWIESZCZENIE 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), zwanej dalej kpa" i art. lif ust. 3 I 7 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), oraz uwzględniając, iż  właściwym w przedmiotowej sprawie - stosownie do treści rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz. U. 2018 r. poz. 94, ze zm.) —jest Minister Inwestycji i Rozwoju, 

Minister Inwestycji i Rozwoju 

zawiadamia, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2016 r., znak: DLI.IIl.6621.188.2015.AK.29, uchylającej w części i odmawiającej wydania decyzji o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej w tej części, uchylającej w części i umarzającej postępowanie organu pierwszej instancji w tym zakresie, uchylającej w części i orzekającej w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującej w mocy decyzję  Wojewody Łódzkiego nr 479115.z dnia 18 listopada 2015 r., znak: IA-11.7820.10.2015.ŁR, o zezwoleniu na realizację  inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S-14 - zachodniej obwodnicy Łodzi na odcinku od drogi krajowej nr 91 (DKI) w m. Słowik do węzła Łódź  Lublinek w ramach zadania: „Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S-14 wraz z obwodnicą  Pabianic". 

Zgodnie z art. 73 kpa, strony mogą  przeglądać  akta sprawy osobiście lub przez pełnomocnika, w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 4/6, w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 15:30.. 

Załącznik - informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 
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Załącznik do obwieszczenia 
Ministra Inwestycji i Rozwoju 
znak: DLl-11.4621 .28.2019.EŁ.2 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. I i 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. U. L 119 z 4 maja 2016), zwanego dalej „RODO", informuję, że: 

administratorem danych osobowych jest Minister Inwestycji i Rozwoju z siedzibą  w Warszawie, 
przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa; 

dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: Inspektor 
Ochrony Danych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, adres 
e-mail: IODcąmiir.Qoy.pI; 

przetwarzanie danych osobowych następuje w celu prowadzenia postępowań  administracyjnych 
na podstawie przepisów prawa - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych; 

Zgodnie z art. 6 ust. I lit. c RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze; 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą  
być  udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami 
tychże danych osobowych są  strony postępowań  administracyjnych prowadzonych na podstawie 
ustaw, o których mowa w ww. pkt 3, i ich pełnomocnicy, podmioty działające na prawach strony 
ww. postępowań  administracyjnych i ich pełnomocnicy, a także uczestnicy postępowań  (np. biegli, 
Świadkowie); 

dane osobowe będą  przechowywane przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie 
Akt stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 kwietnia 
2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Rozwoju instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwum zakładowego (Dz. Urz. MUR, poz. 10), wydanym na podstawie art. 6 ust. 1 i la 
oraz 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do dostępu (art. 15 RODO) 
oraz sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy RODO (art. 77 RODO); 

dane osobowe nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również  w formie 
profilowania. 
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