
STAROSTWO POWIATOWE 
Butku-Zdroju 

Wydział Geodezji, Katastru 
i  Gospodarki Nieruchomościami 
ul Mitkiewiaa 15, 28-100 Busko-200M 
NIP 655-166-43-31 REGON 291018490 
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Znak: GICN.6853.32.2022 	 Busko-Zdrój, dnia 14.09.2022 

ZAWIADOMIENIE 
STAROSTY RUSKIEGO 

o wszczęciu postępowania 

Na podstawie art. 61 	4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze z:m.), 

Starosta Buski 

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym położonych w Kielcach przy ul. Ściegiennego, oznaczonych 
jako działka ewidencyjna nr 14/32, obręb 0023 oraz działki ewidencyjne nr 427/13 i 508/26, 
obręb 0024, poprzez udzielenie inwestorowi, Miejskiemu Zarządowi Dróg w Kielcach, ul. 
Prendowskiej 7, 25-395 Kielce, zezwolenia na realizację inwestycji liniowej, polegającej na budowie 
elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV oraz slupów oświetleniowych dla 
zadania: „Oświetlenie ulicy Ściegiennego od ul. Barabasza do ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z 
przyległym parkingiem" w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i modernizacja oświetlenia 
ulicznego na terenie miasta Kielce". 

Zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami na tablicy ogłoszeń 
Starostwa Powiatowego w Rusku-Zdroju oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim, tj. „Dziennik 
Gazeta Wyborcza" ukazało się ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie ograniczenia 
sposobu korzystania z w/w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. 

Ogłoszenie to zostało również umieszczone na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce. 

W terminie dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia, do Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju 
nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, 
co skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego. 

Na podstawie art. 10 k.p.a. zawiadamiam, że w związku z toczącym się postępowaniem 
w w/w sprawie przygotowany został materiał dowodowy do wydania stosownej decyzji. Strony na 
każdym etapie postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do 
zebranych dowodów i materiałów w oparciu o które zostanie wydana decyzja. 

Dokumentacja będzie udostępniona do wglądu w Wydziale Geodezji, Katastru 
i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 6, pokój 48, 
od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 — 15.30. 

Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu 
administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie 
publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w 
Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło 
publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji 
Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju. 
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Otrzymują: 
L 	Pełnomocnik MZD w Kielcach 

Pan Karol Kasiński 
ul. M. Karłowicza 9/45, 25-357 Kielce 

2. A/a. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE) 2016/679w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 
L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej jako ogólne rozporządzenie o ochronie danych, wobec pozyskania Pani/Pana 
danych osobowych, informuję, że: 

I. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju jest Starosta 
Buski, dane kontaktowe: 

• Starostwo Powiatowe w Buslcu-Zdroju, id. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój 
• adres e-mail: starostwo®powiatbuskapl 
• tel. 41 370 50 00 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: iod@powiat.busko.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania administracyjnego 
dotyczącego ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości na podstawie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.). 

4. Dane osobowe administrator może przekazać upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach 
przepisów prawa, odbiorcami będą w szczególności podmioty prowadzące działalność pocztową, podmioty 
świadczące usługi wsparcia IT oraz podmioty, z którymi administrator zawarł umowy powierzenia danych. 
Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z 
prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców 

5. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobom, których dane są przetwarzane służy: 

• prawo dostępu do swoich danych oraz prawo do uzyskania kopii danych; 
• prawo do sprostowania \ poprawienia swoich danych; 
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

6. W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzeniem o ochronie danych 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych, 
ul. Stawki 2,00-193 Warszawa 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do realizacji celu określonego powyżej. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa powyżej, a po 
tym czasie przez okres wymaganym przez przepisy prawa w szczególności wynikający z Instrukcji Kancelaryj-
nej i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, który określa okresy przechowywania dokumentacji. 

9. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej nie 
będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
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