
Kraków, 2 września 2021 r.

         31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 * tel. 12 39 21 618 * fax  12 39 21 917, ePUAP: /ag9300lhke/skrytka
         Zachęcamy do kierowania korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP,

 więcej informacji na stronie internetowej http:// www.malopolska.uw.gov.pl

Znak sprawy:
WI-IV.746.1.42.2021

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U.2021.741) – dalej: upzp, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 61 § 4 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2021.735) 
– dalej: Kpa,

zawiadamia się,
że 27 sierpnia 2021 r., przez Wojewodę Małopolskiego zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne na wniosek1 inwestora: Gmina Szaflary (ul. Zakopiańska 18, 34-424 
Szaflary), działającego przez pełnomocnika,

w sprawie
wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: 
Budowa geotermalnej sieci ciepłowniczej na terenie Gminy Szaflary w miejscowości 
Zaskale – prace projektowe, na działce nr 8531, obr. 0006 Szaflary, jedn. ewid. Szaflary.

Zainteresowane strony lub ich pełnomocnicy, legitymujący się pełnomocnictwem 
sporządzonym zgodnie z art. 32 i 33 Kpa, mogą zapoznać się z materiałem dowodowym oraz 
dokumentacją przedłożoną przez inwestora i w tym przedmiocie wnieść ewentualne uwagi lub 
zastrzeżenia, powołując się na znak sprawy: WI-IV.746.1.42.2021. 

W związku z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie 
epidemii, związanego z pandemią COVID-19 zostało wydane zarządzenie Dyrektora 
Generalnego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie zaprzestania bezpośredniej 
obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie (dotyczące 
m.in. budynku przy ul. Basztowej 22 w Krakowie). 
Wobec powyższego kontakt zapewniony jest: 
1. za pośrednictwem wszelkich środków komunikacji zdalnej, w tym komunikacji elektronicznej 
(np. za pośrednictwem skrzynki ePUAP - /ag9300lhke/skrytka,  faksem - 12 422 72 08);
2. pocztą tradycyjną uwagi i wnioski należy kierować na adres Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie (ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków);
3. osobiście jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i wyłącznie po 
wcześniejszym uzgodnieniu terminu drogą telefoniczną (12 39-21-456 - sprawę prowadzi 
p. Magdalena Sitarz) lub drogą elektroniczną (wnioski należy kierować na adres: 
wi@malopolska.uw.gov.pl).

Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 Kpa informuje się, że w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele 
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadamiać organ administracji publicznej o każdej zmianie 
adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma 
pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Pozostałe strony postępowania zawiadamia się – zgodnie z art. 53 ust. 1 upzp oraz art. 49 
Kpa – w drodze obwieszczenia, które podlega zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń i na stronie 

1 wniosek z 26 sierpnia 2021 r. (data wpływu do MUW: 27 sierpnia 2021 r.)
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internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Urzędu Gminy Szaflary - 
właściwych ze względu na lokalizację inwestycji.

podpis elektroniczny

Z up. Wojewody Małopolskiego

Magdalena Rozmus
Starszy Inspektor Wojewódzki

w Wydziale Infrastruktury

Otrzymują:
1. Gmina Szaflary, doręczono pełnomocnikowi inwestora: Adam Jankowski (Energoekspert Sp. z o.o., 

ul. Karłowicza 11A, 40-145 Katowice);
2. PKP S.A., Oddział Gospodarowania Nieruchomościami, Rondo Mogilskie 1, 31-516 Kraków;
3. WI-IV – aa (EZD).

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla klientów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie

Na podstawie art. 13 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1; sprostowanie: Dz.U.L 
127 z 23.5.2018, s. 2), zwanego dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Małopolski, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 

31-156 Kraków;
2) z Inspektorem ochrony danych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie można się skontaktować 

za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrytki): /ag9300lhke/skrytka, poczty elektronicznej na adres: 
iod@malopolska.uw.gov.pl lub listownie na podany w punkcie 1 adres, umieszczając dopisek „Do Inspektora 
ochrony danych”;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) rozpatrywania wniosków na podstawie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym,
b) realizacji Pani/Pana praw wynikających z art. 15 – 22 Rozporządzenia;

na podstawie:

a) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, 
b) ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r. poz. 1781),
c) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.  z 2021 roku poz. 735),
d) ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164),
e) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 741 ze zmianami);
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

a) organy publiczne i urzędy państwowe lub inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub 
wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

b) strony postępowania, ich pełnomocnicy, przedstawiciele stron (jeśli w danej sprawie występują), 
uprawnieni na podstawie przepisów prawa do dostępu do akt sprawy zawierających dane osobowe, 
którym rozstrzygnięcie sprawy Wojewoda Małopolski zobowiązany jest doręczyć,

c) podmioty przetwarzające dane osobowe, w przypadku, gdy Wojewoda Małopolski powierzył takiemu 
podmiotowi przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy,

d) wszystkie osoby, które w związku z przetwarzaniem danych będą mogły się z nimi zapoznać, jeśli 
Wojewoda Małopolski ma obowiązek upubliczniania danych;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) przetwarzane przez  Wojewodę Małopolskiego Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą bezterminowo, 

co wynika z nadanej w aktualnej sprawie kategorii archiwalnej „A”;
7) ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć 

możliwość skorzystania z tego prawa,
c) żądania sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
d) usunięcia swoich danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie tych danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania przez Wojewodę 
Małopolskiego władzy publicznej;
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8) podanie Wojewodzie Małopolskiemu danych osobowych umożliwiających Pani/Pana identyfikację jest 
obowiązkiem wynikających z przepisu prawa; jeśli Wojewoda Małopolski tych danych nie będzie posiadał, 
Pani/Pana sprawa nie będzie mogła zostać rozpatrzona;

9) dotyczące Pani/Pana decyzje nie są oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, w tym ich 
profilowaniu;

10) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Krakowie narusza przepisy o ochronie tych danych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych.

Wojewoda Małopolski
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