
 
IM-G.683.5.2021                                                                              Krapkowice, dnia 23 lipca 2021 r.   
 
 
 
 

OBWIESZCZENIE STAROSTY KRAPKOWICKIEGO 
 

o możliwości przeglądania akt w sprawie ustalenia i wypłaty  odszkodowania za  nabytą  
z mocy prawa przez  Gminę Gogolin nieruchomość przeznaczoną pod  rozbudowa ulicy 

Norwida w miejscowości Gogolin. 
 
 

        Działając na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) w związku  
z art. 8  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 1990 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 2020 r., poz. 1363  
z późn. zm.)  
 

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 Gogolin, na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Krapkowickiego z dnia  
12 października 2020 r. nr BS-B.6740.1.3.2020.IS, o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa ulicy Norwida w miejscowości Gogolin”, 
oznaczoną w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 152/2  
o powierzchni 0,0097 ha (powstała z podziału działki nr 152/1) z mapy 3, dla której Wydział 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich prowadzi księgę wieczystą  
nr OP1S/00025642/1, stanowiącą dotychczas własność Pana Maksymiliana Drożdżor 
(Droździoł) s. Michała i Pauliny, którego adresu zamieszkania nie ustalono,  w szczególności  
z opinią rzeczoznawcy majątkowego określającą wartość nieruchomości.   
 
        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 przy  
ul. Kilińskiego 1, 47- 303 Krapkowice.  

2. Inspektorem ochrony danych 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 ( Starosta Krapkowicki lub Zarząd Powiatu Krapkowickiego ) . 

4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prowadzenie postępowania 
administracyjnego przez właściwy organy (Starosta Krapkowicki lub Zarząd Powiatu 
Krapkowickiego ). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 
ust. 1 lit. a, lub e rozporządzenia RODO. 

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

6. Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji oraz 
profilowaniu. 

7. 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.  

8. Posiada Pani/Pan prawo  do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które 
przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność  
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

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

10. 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. 

 
 


