Kraków, 4 listopada 2021 r.

Znak sprawy:
WS-II.750.94.2021.KM

O B W I E S Z C Z E N I E
Wojewoda Małopolski informuje, że w trybie przepisów ustawy z 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1363 ze zm.), zostały wszczęte postępowania odszkodowawcze za nieruchomości objęte
decyzją Nr 26/2021 Wojewody Małopolskiego z dnia 26 października 2021 r. znak: WIXI.7820.1.27.2019.MMa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa DW 958
Chabówka - Zakopane, zadanie 1. Odcinek 04 od km 2+820.00 (odc. ref.020) do km 0+255.00 (odc. ref.030) i
od km 0+407.00 (odc. ref. 030) do km 0+464.00 (odc. ref. 030); odcinek 06 od km 3+296.00 (odc. ref. 030)
do km 4+300.00 (odc. ref. 030)”, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności (wykaz działek
objętych ww. decyzją Nr 26/2021 Wojewody Małopolskiego z dnia 26 października 2021 r. znak: WIXI.7820.1.27.2019.MMa, wobec których zostały wszczęte postępowania odszkodowawcze, stanowi
załącznik do niniejszego obwieszczenia).
Postępowania mają na celu ustalenie odszkodowań za nieruchomości wydzielone liniami
rozgraniczającymi teren inwestycji, które z mocy prawa staną się własnością Województwa Małopolskiego
z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stanie się ostateczna.
Odszkodowania przysługują dotychczasowym właścicielom, użytkownikom wieczystym oraz osobom,
którym przysługuje do nieruchomości ograniczone prawo rzeczowe.
Jednocześnie informuje się, że dalsze czynności w sprawach zostaną podjęte po sporządzeniu
przez rzeczoznawcę majątkowego operatów szacunkowych określających wartość prawa własności
nieruchomości oraz zgromadzeniu kompletu dokumentów, o czym strony postępowania zostaną
poinformowane odrębnymi pismami.
Równocześnie stosownie do art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, z uwagi na konieczność zgromadzenia niezbędnego materiału dowodowego, przedłuża
się termin załatwienia przedmiotowych spraw do 31 marca 2022 r. W przypadku wystąpienia
okoliczności uniemożliwiających zakończenie postępowań zostanie wyznaczony nowy termin załatwienia
spraw.
Strony mogą przeglądać akta spraw w siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Krakowie, ul. Basztowa 22. W obecnej sytuacji, ze względu na pandemię COVID-19, w celu bliższego
wyjaśnienia bądź ustalenia z pracownikiem Urzędu szczegółowego sposobu realizacji ww. prawa, prosimy
o kontakt telefoniczny pod nr 12 39 21 441 lub nr 12 39 21 432, w godzinach 1200-1500 .

31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 432 * fax 12 39 21 283, ePUAP: /ag9300lhke/skrytka
Zachęcamy do kierowania korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP,
więcej informacji na stronie internetowej http:// www.malopolska.uw.gov.pl

Załącznik:
1. wykaz nieruchomości objętych decyzją Nr 26/2021 Wojewody Małopolskiego z dnia 26 października
2021 r. znak: WI-XI.7820.1.27.2019.MMa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
wobec których wszczęto postępowania odszkodowawcze

Z up. Wojewody Małopolskiego
mgr Ewa Janowiec
Kierownik Oddziału
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
/dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym/

Otrzymuje:
1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie
ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków (e-PUAP)
2. Urząd Gminy Czarny Dunajec
ul. Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec (e-PUAP)
(z prośbą o umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej BIP Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu,
na okres 14 dni)
3. Urząd Gminy Raba Wyżna
Raba Wyżna 41, 34-721 Raba Wyżna (e-PUAP)
(z prośbą o umieszczenie obwieszczenia na stronie internetowej BIP Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu,
na okres 14 dni)
4.

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22 – BIP
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Załącznik:
wykaz nieruchomości objętych decyzją Nr 26/2021 Wojewody Małopolskiego z dnia 26 października
2021 r. znak: WI-XI.7820.1.27.2019.MMa o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wobec
których wszczęto postępowania odszkodowawcze (w odniesieniu do nieruchomości, które podlegają
podziałowi – przed nawiasem podano numer działki, która powstaje w wyniku zatwierdzenia podziału i jest
przeznaczona pod drogę, w nawiasie podano numer działki przed podziałem)



jednostka ewidencyjna 121111_2 Raba Wyżna, obręb: 0005 Raba Wyżna:

3553/2 (3553); 2340/8 (2340/4); 2017/9 (2017/6); 2017/7 (2017/4); 2025/4 (2025/1); 2024/1 (2024);
2160; 2163/1 (2163); 3553/4 (3553); 2165/5 (2165/4);


jednostka ewidencyjna 121111_2 Raba Wyżna, obręb: 0001 Bielanka:

1294/2 (1294); 830/6 (830/2);


jednostka ewidencyjna 121103_2 Czarny Dunajec, obręb: 0009 Pieniążkowice:

4214/7; 2466/4 (2466/1); 2485/3 (2485); 4214/8 (4214/6); 2479/3 (2479); 2479/4 (2479); 4257/4
(4257/1); 2514/3 (2514); 2447/11 (2447/7); 2452; 4256; 2464/4 (2464); 4255/2 (4255); 2458/4 (2458);
2456/2; 2456/9 (2456/3); 4253/10 (4253/2); 2396/4 (2396); 2405/27 (2405/16); 2405/25 (2405/15);
2403/10 (2403/3); 2403/12 (2403/4); 2347/25 (2347/3); 2405/23 (2405/1); 2347/23 (2347/2); 2411/17
(2411/4); 2411/18 (2411/5); 2414/1 (2414); 2411/15 (2411/3); 2417/5 (2417/2).

Z up. Wojewody Małopolskiego
mgr Ewa Janowiec
Kierownik Oddziału
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości
/dokument podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym/
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KLAUZULA INFORMACYJNA
dla klientów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie
Na podstawie art. 13 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 4.5.2016, s. 1;
sprostowanie: Dz.U. L 127 z 23.5.2018, s. 2), zwanego dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Małopolski, z siedzibą przy ul. Basztowej 22,
31-156 Kraków;
2) z Inspektorem ochrony danych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie można się
skontaktować za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki): /ag9300lhke/skrytka, poczty
elektronicznej na adres: iod@malopolska.uw.gov.pl lub listownie na podany w punkcie 1 adres,
umieszczając dopisek „Do Inspektora ochrony danych”;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonymi postępowaniami administracyjnymi
w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości oraz realizacji Pani/Pana praw wynikających z art. 15-22
Rozporządzenia, na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia,
b) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781),
c) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz.
735, z późn. zm.),
d) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz.U. z 2020 r.
poz. 164, z późn. zm.);
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa
lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej,
b) strony postępowania, ich pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują),
uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe,
którym rozstrzygnięcie sprawy Wojewoda Małopolski zobowiązany jest doręczyć,
c) podmioty przetwarzające dane osobowe, w przypadku, gdy Wojewoda Małopolski powierzył takiemu
podmiotowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy,
d) wszystkie osoby, które w związku z przetwarzaniem danych będą mogły się z nimi zapoznać, jeśli
Wojewoda Małopolski ma obowiązek upubliczniania danych;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) przetwarzane przez Wojewodę Małopolskiego Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą
bezterminowo, co wynika z nadanej w aktualnej sprawie kategorii archiwalnej „A”;
7) ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć
możliwość skorzystania z tego prawa,
c) żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
d) usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie tych danych nie następuje w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania przez
Wojewodę Małopolskiego władzy publicznej;
8) podanie Wojewodzie Małopolskiemu danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest
obowiązkiem wynikających z przepisu prawa; jeśli Wojewoda Małopolski tych danych nie będzie posiadał,
Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona;
9) dotyczące Pani/Pana decyzje nie są oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym ich
profilowaniu;
10) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Małopolskim Urzędzie
Wojewódzkim w Krakowie narusza przepisy o ochronie tych danych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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