
UCHWAŁA  NR  XXXIV/359/2021 

RADY  GMINY  MASŁÓW 

z dnia 22 czerwca 2021 roku 

w przekazania protestu mieszkańców według właściwości 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 

Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 243 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 735), uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. 1. Uznaje się Radę Gminy Masłów za organ niewłaściwy do rozpatrzenia wniosku 

zatytułowanego „Protest mieszkańców Domaszowic dotyczący przebiegu obwodnicy 

wschodniej Kielc przez miejscowość Domaszowice”, złożonego w dniu 20 maja 2021 roku.  

2. Protest przekazuje się do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach, 

jako organu właściwego do rozpatrzenia.  

3. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.  

§ 2. Zawiadamia się wnoszących, o przekazaniu protestu według właściwości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Masłów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Piotr Zegadło   

   

 



 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 20 maja 2021 r. do Rady Gminy Masłów wpłynął wniosek zatytułowany „Protest 

mieszkańców Domaszowic dotyczący przebiegu obwodnicy wschodniej Kielc przez 

miejscowość Domaszowice”.  

Wniosek dotyczy sprzeciwu mieszkańców części sołectwa Domaszowice w sprawie jednego  

z wariantów lokalizacji drogi, między innymi wzdłuż ulicy Zgodnej, Letniej bądź Wiosennej.  

Przebieg wschodniej obwodnicy Kielc nie został jeszcze zatwierdzony. Świętokrzyski Zarząd 

Dróg Wojewódzkich w Kielcach przystąpił do opracowania koncepcji programowo – 

przestrzennej i zaproponowania wariantów przebiegu trasy. 

Rada gminy nie ma uprawnień do ingerowania w projekt planowanej drogi, której zarządcą nie 

będzie gmina. Wójt gminy reprezentuje działki gminne, natomiast działki prywatne 

reprezentują ich właściciele. 

Zgodnie z art.  243 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, jeśli organ, który 

otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, zobowiązany jest do przekazania 

wniosku organowi właściwemu oraz do zawiadomienia wnioskodawcy o tym fakcie. 

Organem właściwym do rozpatrzenia protestu jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich 

w Kielcach, odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji drogi, na podstawie stosownych 

umów.  

Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Masłów podejmuje niniejszą uchwałę. 

  

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Piotr Zegadło   

 

  



 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

ZGODNIE Z ART. 13 RODO 

 

Zgodnie  z  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)  (Dz  Urz.  UE  

L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ...................................................... 

(nazwa i adres oraz dane kontaktowe) 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w .................... jest Pani/Pani 

......................................................... (imię i nazwisko, kontakt: adres e-mail, nr telefonu) 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu ..................... 

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z 14.06.1960 r. -

Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 6 ust. 1 lit. c)  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 (RODO). 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników 

administratora danych osobowych. 

6. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom: podmioty świadczące 

usługi informatyczne wobec Administratora a także ..................... 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie 

poinformowana/y. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami 

archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach  (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 

(Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67, ze zm.). 

9. Ma Pani/Pan prawo do: 

− dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii,  

− sprostowania swoich danych, 

− ograniczenia ich przetwarzania, 

− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania 

przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą 

podlegać profilowaniu 


