
 

 
IM-G.683.2.27.2018                                                                      Krapkowice, dnia 1 lipca 2019 r. 
 
 

 
 

OBWIESZCZENIE STAROSTY KRAPKOWICKIEGO 
 

o możliwości przeglądania akt w sprawie ustalenia i wypłaty  odszkodowania za  nabytą  
z mocy prawa przez Gminę Zdzieszowice nieruchomość położoną w Zdzieszowicach, 

przeznaczoną pod  budowę chodnika wzdłuż ul. Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju  
w stronę torów kolejowych 

 
 

      Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku  
z art. 8  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1474)  
 

zawiadamiam   
 

o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz zgłaszania ewentualnych uwag i wniosków  
w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa  
przez Gminę Zdzieszowice, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Krapkowickiego z dnia 
15 lutego 2018 r. nr BS-B.6740.1.2.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, 
położoną w Zdzieszowicach, oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako 
działka nr 65/2 z mapy 1 o powierzchni 0,0111 ha (powstała z podziału działki nr 65), dla 
której prowadzona jest księga wieczysta nr OP1K/00049994/0, stanowiącą dotychczas  
w udziale wynoszącym 1/91 części współwłasność Pana Jarosława Jedut s. Zbigniewa  
i Teresy, którego adresu zamieszkania nie ustalono. 
 
        W terminie do dnia wydania decyzji w przedmiotowej sprawie, osoby którym przysługują 
prawa rzeczowe do nieruchomości mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłaszać 
ewentualne uwagi i wnioski w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 
Powiatowego w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1, pok. 116 – I piętro. 
 
           
 
 
 
 
 
                                                                                                                        Z up. Starosty Krapkowickiego 
   

                                                                                        Werner Donitza 
                                                                                       Kierownik Referatu 

                                                                                          Gospodarki Nieruchomościami 
                                                                                         Wydział Inwestycji i Mienia 



 

 

KLAUZULA  INFORMACYJNA  
o ochronie danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Krapkowicki, z siedzibą w  Krapkowicach,  
ul. Kilińskiego 1. 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach jest Henryk Małek, 
Sekretarz Powiatu, tel. 77 40 74 308,e-mail: h.malek@powiatkrapkowicki.pl. 

3. Odbiorcą danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Krapkowicach oraz organy właściwe określone 
ustawami. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania zadań na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a,b,c,e 
rozporządzenia oraz innych przepisów prawa, które zobowiązują i wskazują na konieczność przetwarzania 
danych. 

5. Dane osobowe będą przekazywane do innego państwa wyłącznie w przypadkach, kiedy wymaga tego 
prowadzone postępowanie. 

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad określonych w rozporządzeniu z dnia  
18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), w przypadku, gdy 
uzna, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy.  

Podstawa prawna: Rozporządzenie 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). 

 


