
MINISTER FINANS6w,
INWESTYCJI I ROZWOJU

OLl-11.4621.40.2019.ML.3

OBWIESZCZENIE

Warszawa, 15 pazdziernika 2019 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego
(Oz. U. z 2018 r. poz. 2096, z p6zn. zm.), zwanej dalej "kpa" i art. 11f ust. 3 i 7 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg61nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dr6g
publicznych (tekstjednolity Oz. U. z 2018 r. poz. 1474),

Minister Finans6w, Inwestycji i Rozwoju

zawiadamia, ze na wniosek Prezydenta Miasta todzi zostato wszcz~te post~powanie w sprawie
zmiany decyzji Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 16 wrzesnia 2016 r., znak:
OLl.1I1.6621.175.2015.AK.27, uchylajqcej w cz~sci i odmawiajqcej wydania decyzji 0 zezwoleniu
na realizacj~ inwestycji drogowej w tej cz~sci, uchylajqcej w cz~sci i orzekajqcej w tym zakresie
co do istoty sprawy, a w pozostatej cz~sci utrzymujqcej w mocy decyzj~ Wojewody t6dzkiego
nr 394/15 z dnia 8 pazdziernika 2015 r., znak: 1A.11.7820.8.2015.PG, 0 zezwoleniu na realizacj~

inwestycji drogowej polegajqcej na budowie drogi ekspresowej 514 - zachodniej obwodnicy todzi
na odcinku: od drogi krajowej nr 91 w m. 5towik do w~zta t6dz Lublinek, odcinek I w~zet t6dz Lublinek
- w~zet t6dz Teofil6w wraz z infrastrukturq, realizowanej w ramach zadania: "Zachodnia obwodnica
todzi w ciqgu drogi ekspresowej 514 wraz z obwodnicq Pabianic".

Zgodnie z art. 73 kpa, strony mogq przeglqdac akta sprawy osobiscie lub przez petnomocnika,
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju w Warszawie przy ul. Chatubiriskiego 4/6, w dni robocze,
w godzinach od 9:00 do 15:30.

Ponadto informuj~, iz wtasciwym w przedmiotowej sprawie - stosownie do tresci rozporzqdzenia
Prezesa Rady Ministr6w z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie szczeg6towego zakresu dziatania
Ministra Finans6w, Inwestycji i Rozwoju (Oz.U. z 2019 r. poz. 1841) - jest obecnie Minister Finans6w,
Inwestycji i Rozwoju.

Zalacznik - informacja 0 przetwarzaniu danych osobowych.

MINISTER FINANSOW, INWESTY OJU
zup.

ej Szczesniak
Dyrektor

Departamentu Lokalizacji Inwestycji



Zafqcznik do obwieszczenia
Ministra Finans6w, Inwestycji
i Rozwoju
znak: DLI-11.4621.40.2019.ML.3

Informacja 0 przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Oz. U. L 119 z 4 maja 2016), zwanego dalej "RODO", informuj~, ze:

1) administratorem danych osobowych jest Minister Finans6w, Inwestycji i Rozwoju z siedzibq
w Warszawie, przy ul. Wsp61nej 2/4, 00-926 Warszawa;

2) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: Inspektor
Ochrony Danych, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, ul. Wsp61na 2/4, 00-926 Warszawa, adres
e-mail: IOD@miir.gov.pl;

3) przetwarzanie danych osobowych nast~puje w celu prowadzenia post~powar'1 administracyjnych
na podstawie przepis6w prawa - ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania

administracyjnego, oraz ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczeg61nych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie dr6g publicznych;

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie jest niezb~dne do wypefnienia obowiqzku
prawnego ciqzqcego na administratorze;

4) w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyzej, dane osobowe mogq
bye udost~pniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorc6w danych osobowych. Odbiorcami
tychze danych osobowych Sq strony post~powar'1 administracyjnych prowadzonych na podstawie
ustaw, 0 kt6rych mowa w ww. pkt 3, i ich pefnomocnicy, podmioty dziafajqce na prawach strony
ww. post~powar'1 administracyjnych i ich pefnomocnicy, a takze uczestnicy post~powar'1 (np. biegli,
swiadkowie);

5) dane osobowe b~dq przechowywane przez okresy wskazane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie
Akt stanowiqcym zafqcznik nr 2 do zarzqdzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 16 kwietnia
2018 r. zmieniajqcego zarzqdzenie w sprawie wprowadzenia w Ministerstwie Rozwoju instrukcji
kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
dziafania archiwum zakfadowego (Oz. Urz. MliR, poz. 10), wydanym na podstawie art. 6 ust. 1 i 1a
oraz 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

6) w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych przysfuguje prawo do dost~pu (art. 15 RODO)
oraz sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz~du

Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, ze przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy RODO (art. 77 RODO);

7) dane osobowe nie b~dq przetwarzane w spos6b zautomatyzowany, w tym r6wniez w formie
profilowania.

MINISTER FINANSOW, INWESTY OJU
z up. ....
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Bar ej Szczesniak
Dyrektor

Departamentu Lokalizacji Inwestycji




