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WOJEWODA OPOLSKI
Opole, 29 czerwca 2022 r.

IN.I.7820.4.2022.WP

Zawiadomienie 
o zmianie zakresu wniosku w sprawie wydania decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 11d ust. 5 i 

ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176)

zawiadamiam,

że pismem z 24 czerwca 2022 r. Bartłomiej Horaczuk Dyrektor Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Opolu zmienił zakres wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji 

drogowej z dnia 23 marca 2022 r. (znak sprawy IN.I.7820.4.2022.WP). Wnioskowany 

zakres dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej 

na rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszów (od km 14+123,18 do 
km 16+700,41).

Zgodnie z wnioskiem ww. inwestycja będzie realizowana na następujących 

nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:

w liniach rozgraniczających teren inwestycji stanowiących pas drogowy drogi 
wojewódzkiej nr 494:
31*, ark. mapy 4, obręb 0053 Łowoszów;

77/28 (po podziale 235/28*, 234/28), 201/27 (po podziale 240/27*, 239/27), 200/27 

(po podziale 238/27*, 237/27*, 236/27), 186/25*, 65* ark. mapy 6, obręb 0053 

Łowoszów

178/110*, 141/109 (po podziale 257/109*, 256/109) ark. mapy 2, obręb 0053 

Łowoszów

 41 (po podziale 41/2*, 41/1), 90/33*, 168/34 (po podziale 178/34*, 177/34), 170 (po 

podziale 170/2*, 170/1), 92/53 (po podziale 176/53*, 175/53), 75* ark. mapy 7, obręb 

0053 Łowoszów
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57/1 (po podziale 57/3*, 57/2), 58/1 (po podziale 58/3*, 58/2), 59/1 (po podziale 

59/3*, 59/2), 164 (po podziale 164/2*, 164/1), 137/1 (po podziale 137/3*, 137/2), 

138/1 (po podziale 138/3*, 138/2), 139/1 (po podziale 139/3*, 139/2), 133/1 (po 

podziale 133/3*, 133/2), 140/1 (po podziale 140/3*, 140/2), 141/1 (po podziale 

141/3*, 141/2), 142/1 (po podziale 142/3*, 142/2), 143/1 (po podziale 143/3*, 143/2), 

144/1 (po podziale 144/3*, 144/2), 145/1 (po podziale 145/3*, 145/2), 146/1 (po 

podziale 146/3*, 146/2), 147/1 (po podziale 147/3*, 147/2), 148/1 (po podziale 

148/3*, 148/2), 62/1 (po podziale 62/3*, 62/2), 61/1 (po podziale 61/3*, 61/2), 160/1* 

ark. mapy 1, obręb 0053 Łowoszów

75/6 (po podziale 231/6*, 230/6), 123/32 (po podziale 233/32*, 232/32) ark. mapy 4, 

obręb 0053 Łowoszów

69* (po podziale 233/69*, 232/69) ark. mapy 6, obręb 0053 Łowoszów

189/110 (po podziale 259/110*, 258/110) ark. mapy 2, obręb 0053 Łowoszów

87/44 (po podziale 172/44*, 171/44), 91/53 (po podziale 174/53*, 173/53) ark. mapy 

7, obręb 0053 Łowoszów

3502*, 3503*, 3504* obręb 0068 Olesno
*nr działki znajdujący się w liniach rozgraniczających teren inwestycji 

poza liniami rozgraniczającymi teren pasa drogowego, ale stanowiących teren 
niezbędny dla obiektów budowlanych:
75/6 (po podziale 230/6*), 2*, 123/32 (po podziale 232/32*), 73/7* ark. mapy 4, obręb 

0053 Łowoszów;

48*, 63*, 71*, 69 (po podziale 232/69*), 211/52*, 75/28*, 201/27 (po podziale 

239/27*), 200/27 (po podziale 236/27*), 180/25*, 172/55*, 189/4*, 206/55*, 191/50*, 

192/50*, 176/50*, 74/28*, 213/52*, 12* ark. mapy 6, obręb 0053 Łowoszów

4*, 5*, 77*, 74*, 169/1*, 43*, 41 (po podziale 41/1)*, 91/53 (po podziale 173/53*), 

87/44 (po podziale 171/44*), 169/3*, 21*, 29*, 170 (po podziale 170/1*) ark. mapy 7, 

obręb 0053 Łowoszów

189/110 (po podziale 258/110*), 167/121*, 179/138*, 120*, 116*, 204/6*, 196/122*, 

195/123*, 209/125*, 231/128*, 236/125*, 141/109 (po podziale 256/109*), 126*, 

211/127* ark. mapy 2, obręb 0053 Łowoszów
*nr działek znajdujące się w liniach terenu niezbędnego

W przypadku zbycia własności nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, po doręczeniu zawiadomienia 

nabywca i zbywca powinni zgłosić właściwemu wojewodzie dane nowego 
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właściciela. Brak dokonania powyższego zgłoszenia i prowadzenie postępowania 

bez udziału nowego właściciela nie stanowi podstawy do wznowienia postępowania.

Ponadto zgodnie z art. 41 ww. ustawy w toku postępowania strony oraz ich 

przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji 

publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie 

zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek 

prawny.

Uprzejmie informuję, że brak czynnego udziału strony nie będzie przeszkodą 

w wydaniu decyzji w przedmiotowej sprawie.

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 

r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) 

o możliwości zapoznania się z zamierzeniem wnioskodawcy, uzyskać wyjaśnienia 

w sprawie oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski (osobiście lub drogą pocztową) 

w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego 

w Opolu (tel. 77 4524403, 77 4524130),  ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole, do dnia 

wydania orzeczenia w przedmiotowej sprawie.

Z up. Wojewody Opolskiego

Małgorzata Zagaja
Zastępca Dyrektora

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości

Otrzymują:  
1.Adresaci sprawy wg odrębnego rozdzielnika
2.A. a. + rozdzielnik

Sprawę prowadzi: 
Wioleta Piontek – inspektor wojewódzki w Oddziale Administracji Architektoniczno-
Budowlanej i Urbanistyki Wydział Infrastruktury i Nieruchomości Opolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego 
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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) (dalej: RODO) 
informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego 
siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-82 Opole.

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim w Opolu: 
iod@opole.uw.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych ze 
złożonym wnioskiem o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.
Obowiązek podania danych osobowych wynika z 11c i art. 11d ust. 5 ustawy 
z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.); art. 61 § 4 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 
r., poz. 735, ze zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.). W przypadku 
niepodania danych osobowych w zakresie wynikającym z ww. przepisu w zakresie 
niezbędnym do realizacji zadań, nie będzie możliwe zrealizowanie żądania 
wnioskodawcy.

4. Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych są:
1) podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie 
przepisów szczególnych;
2) strony postępowania ustalane na podstawie art. 11c i art. 11d ust. 5 ustawy 
z 10 kwietnia 2003 r.o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363, ze zm.) oraz ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 
735, ze zm.).

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo:

1) dostępu do swoich danych osobowych;
2) sprostowania danych osobowych;
3) usunięcia danych; 
4) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na 
podstawie których odbywa się przetwarzanie danych osobowych, a także m.in. z 
zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego czy 
archiwizacji).

8. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest 
nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
10. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również  profilowaniu.
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