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Z A W I A D O M I E N I E 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 

 

 

 Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. 

poz. 735, z późn. zm.), art. 124a, art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.) 
 

Starosta Nowosądecki 
 

 zawiadamia, że wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia sposobu 

korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,  oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 

195 w obr. Stary Sącz gm. Stary Sącz - poprzez udzielenie zezwolenia TAURON Dystrybucja S. A. z 

siedzibą w Krakowie – zastępowanej przez pełnomocnika Pana Jana Hebdę na budowę sieci kablowej SN-

15kV wraz ze współbieżną kanalizacją światłowodową w ramach zadań pod nazwą „Przebudowa linii 15kV 

Stary Sącz Klęczany na dwutorową na odcinku GPZ Stary Sącz – odgałęzienie Czarny Potok do Ł746 w 

związku z zasilaniem budynku usługowo-rzemieślniczego w Podrzeczu gm. Podegrodzie, tryb 

Zaprojektuj” oraz „Opracowanie dokumentacji projektowej dla przyłączenia do sieci dystrybucyjnej 

zakładu produkcyjnego w miejscowości Podrzecze”. 
Przedmiotowa działka posiada nieuregulowany stan prawny.  

  

O zamiarze wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania 

z ww. nieruchomości poinformowano w ogłoszeniu z dnia 10 marca 2022 r., podanym do publicznej 

wiadomości. W terminie 2 miesięcy nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do tej 

nieruchomości. 

 

 Jednocześnie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania 

administracyjnego zawiadamiam o zebraniu materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie. Przed 

wydaniem decyzji strony mają prawo zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się, co do 

zebranych dowodów i materiałów.  Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Zespołu ds. Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu ul. Kościuszki 3, II piętro pokój 305 w 

godzinach pracy Urzędu, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.   
W związku z powyższym, działając na podstawie art. 36 § 2 Kpa zawiadamiam, że przedmiotowa sprawa 

zostanie załatwiona w terminie do dnia 10 sierpnia 2022 r. Ponadto informuję, że podjęte będą wszystkie 

możliwe kroki celem załatwienia przedmiotowej sprawy przed upływem wskazanego wyżej terminu. 
 

Stosownie do art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają 

obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania 

obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Dodatkowo zawiadamiamy, że klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych jest dostępna w 

oficjalnym portalu Powiatu Nowosądeckiego (www.nowosadecki.pl) w zakładce „Kontakt i lokalizacja”.  
 
Otrzymują: 
- strony wg odrębnego rozdzielnika   
  

Z up. Starosty 

mgr inż. Alicja Lichoń 

Kierownik Zespołu 

ds Gospodarki Nieruchomościami 

/opatrzone kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym/ 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach prowadzenia postępowania administracyjnego. 

Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części  RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nowosądecki. Możecie Państwo kontaktować się z nami listownie wysyłając 

korespondencję do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, lub telefonicznie pod numerem:  +48 18 41 41 

600, bądź wysyłając maila na adres: powiat@nowosadecki.pl 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: 

tczerniec@nowosadecki.pl, tel.: +48 18 41 41 820. 

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach prowadzenia postępowania administracyjnego w oparciu o ustawę z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

4. Zakres przetwarzanych danych obejmuje informacje identyfikujące osoby: PESEL, imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, 

obywatelstwo, datę urodzenia, miejsce urodzenia, dane adresowe i teleadresowe, dane wydanych dokumentów tożsamości, informacje o zatrudnieniu, 

uprawnieniach zawodowych, numery rachunków bankowych. W szczególnych przypadkach wymienionych w prawie, mogą być przetwarzane 

informacje o nałożonych sankcjach, karach i zakazach. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Państwa dane osobowe mogą być udostępniane lub możemy powierzyć 

ich przetwarzanie. Do wglądu lub odbioru Państwa danych osobowych upoważnione są podmioty na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 

Na uzasadniony wniosek mogą być to organy administracji publicznej, organy ścigania (Policja, Prokuratura), sądy administracyjne, sądy powszechne. 

Występują sytuacje, w których Państwa dane osobowe przetwarzają w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). W takich przypadkach zawarte umowy gwarantują ochronę danych zgodnie z 

postanowieniami RODO. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, które wymieniliśmy w punkcie trzecim. Okres 

przechowywania danych uzależniony jest od obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. W pozostałych przypadkach będziemy przetwarzać dane w okresie od wyrażenia zgody do 

czasu jej cofnięcia. 

8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu: 

• prawo dostępu do treści danych, 

• prawo do sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania danych, 

• prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 

• prawo wniesienia skargi do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie 

danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO. 

1. W przypadku żądania usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, przepisy prawa regulujące 

tryb i okres przechowywania dokumentacji muszą przewidywać możliwość realizacji takiego żądania. 

2. Podanie danych osobowych wynika z przepisu prawa. Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym do profilowania. 
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