STAROSTA STALOWOWOLSKI
37-450 Stalowa Wola
ul. Podleśna 15
GN.683.9.2019.DK

Stalowa Wola, dnia 2021-11-12

Postanowienie
Działając na podstawie art. 97 § 2 oraz art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U z 2021 r. poz. 735 ze
zm.),

p o s t a n a w i a m,
podjąć zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie o ustalenie i wypłatę
odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie 1-Zaklików, jednostka ewidencyjna
Zaklików, oznaczoną, jako działka nr 3464/3 o pow. 0,0090 ha, która powstała z podziału
działki nr 3464,

Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 08.11.2021 r., Burmistrz Zaklikowa zwrócił się do Starosty
Stalowowolskiego o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego wszczętego
w dniu 28.08.2019 w sprawie o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nieruchomość
położoną w obrębie 1 Zaklików, jednostka ewidencyjna Zaklików, oznaczoną, jako działka
nr 3464/3 o pow. 0,0090 ha, która powstała z podziału działki nr 3464.
Przedmiotowa nieruchomość została objęta decyzji Starosty Stalowowolskiego
nr 3/2019, znak ABS.6740.1.4.2019.GN z dnia 26 sierpnia 2019 r. o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Krzywa w Zaklikowie
W toku prowadzonego postępowania administracyjnego ustalono, że Stanisława
Flis, Irena Stryjecka Szczepan Rybiński współwłaściciele działki ewid 3464/3 położonej
w obrębie ewidencyjnym Zaklików (jednostka ewidencyjna Zaklików) nie żyją i nie
zostały przeprowadzone postępowania spadkowe.
W związku z wnioskiem oraz mając na względzie, iż zostały przeprowadzone
postępowania spadkowe po Stanisławie Flis, Irenie Stryjeckiej i Szczepanie Rybiński i
znani są spadkobiercy, jest to przesłanka do podjęcia zawieszonego postępowania
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administracyjnego i przeprowadzenia kolejnych czynności zmierzających do wydania
rozstrzygnięcia
w przedmiotowej sprawie.
Pouczenie
Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie prawo złożenia zażalenia
do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Stalowowolskiego
w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia zażalenia strona może zrzec się prawa
do

wniesienia

zażalenia

wobec

organu

administracji

publicznej,

który wydał

postanowienie. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania,
postanowienie staje się ostateczne i prawomocne.

Z up. Starosty
Naczelnik Wydziału Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
(-)
Mgr inż. Andrzej Winiarczyk
Geodeta Powiatowy
(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Otrzymuje:
1x Helena Bojarska
1x Janusz Flis
1x Wiesława Dolińska
1x Grażyna Gouda
1x Grażyna Koczwara
1x Leokadia Kołodziej
1x Jolanta Lewandowska
1x Mirosław Pyć
1x Krzysztof Pyć
1x Maria Partyka
1x Zdzisława Pacholec
1x Grzegorz Stryjecki
1x Witold Rybiński
1x Jerzy Rybiński
1x Alina Słapczyńska
1x Gmina Zaklików
37-470 Zaklików ul. Zachodnia 15
1x BIP
1x a/a
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Klauzula informacyjna
1.

Administratorem

danych

osobowych

jest

Starosta

Stalowowolski,

siedziba:

Starostwo

Powiatowe

w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15 37-450 Stalowa Wola, tel. 15 643 37 09, powiat@stalowowolski.pl
2.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: tel. 15 643 36 35, abi@stalowowolski.pl

3.

Cele przetwarzania danych osobowych: wszczęcie i przeprowadzenie postępowania administracyjnego przez Starostę
Stalowowolskiego na podstawie przepisów prawa - Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 266 z późn. zm.) oraz przepisów szczególnych.

4.

Odbiorcy danych: podmioty prywatne, z którymi zawarto stosowne umowy w związku z serwisem systemów informatycznych
wykorzystywanych do elektronicznego zarządzania dokumentacją w Starostwie Powiatowym w Stalowej Woli.

5.

Dane będą przechowywane zgodnie z okresem wskazanym w Instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

6.

Ma Pan/i prawo:

a)

dostępu do treści swoich danych, z wyjątkiem:
przy przetwarzaniu danych osobowych w związku z:
1) prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
2) koordynacją usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
3) tworzeniem i utrzymywaniem zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach,
prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g RODO (tj. uzyskania wszelkich dostępnych informacji o źródle pozyskania
danych osobowych, jeżeli nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą) w zakresie wystąpień zawierających dane
osobowe osób trzecich, które nie skutkują wszczęciem postępowania administracyjnego, przysługuje w zakresie, w jakim nie
ma wpływu na ochronę praw i wolności osób, od których dane pozyskano - zgodnie z art. 5a ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja
1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 276 z późn. zm.).

b)

sprostowania swoich danych osobowych,

c)

wniesienia

skargi

do

organu

nadzorczego

-

Prezesa

Urzędu

Ochrony

Danych

Osobowych

- https://uodo.gov.pl/ - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
Prawa: do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia lub usunięcia danych
osobowych mają zastosowanie tylko w wyszczególnionych w przepisach prawa przypadkach.
7.

Podanie danych wynika z obowiązku prawnego i jest konieczne do realizacji sprawy.

8.

Konsekwencje niepodania danych: brak możliwości poprawnego załatwienia sprawy.
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