
 

 

Warszawa, dnia 23 czerwca 2021 r. 

 

DT.WUKE.7110.608.2021(5) 

Zarząd Powiatu Trzebnickiego 
reprezentowany przez 
Pana Jakuba Pietraszka 
ul. Willowa 44 
63-900 Łaszczyn 
 

DECYZJA 

Na podstawie art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 

470 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o drogach publicznych” oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), zwanej 

dalej „k.p.a.”, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30 marca 2021 r. (znak: 29/03/2021), dotyczącego 

zwolnienia zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału technologicznego podczas realizacji inwestycji 

pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1367D relacji Strzeszów - Ozorowice - Szewce”, 

 

ZWALNIAM 

Zarząd Powiatu Trzebnickiego – zarządcę drogi, z obowiązku budowy kanału technologicznego 

w ramach realizacji przedmiotowej inwestycji. 

 

Na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględniono w całości 

żądanie strony. 

 
POUCZENIE 

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygnięcia może na podstawie art. 127 § 3 i art. 129 § 2 k.p.a. 

w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrócić się do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. 

 

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w związku z art. 127 § 3 k.p.a. 

może zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 127a § 1 

i art. 130 § 4 z dniem doręczenia Ministrowi Cyfryzacji oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do 

wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja 

staje się ostateczna i prawomocna, a także podlegać będzie wykonaniu przed upływem terminu do 

wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art. 16 § 1 k.p.a., decyzją ostateczną, 

jest decyzja, od której nie służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, 

stwierdzenie nieważności oraz wznowienie postępowania może nastąpić tylko w przypadkach 

przewidzianych w k.p.a. lub ustawach szczególnych. Z kolei, zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzją 

prawomocną jest decyzja ostateczna, której nie można zaskarżyć do sądu administracyjnego. 

 



 

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa 

zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, może wnieść na niniejszą decyzję skargę 

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę wnosi się, za pośrednictwem 

Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. 

 

Wpis sądowy od skargi na niniejszą decyzję wynosi 200 zł (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 

grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu 

przed sądami administracyjnymi, Dz. U. z 2021 r. poz. 535.). 

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych: 

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Królewska 27. 

Kontakt poprzez adres email: kontakt@kprm.gov.pl. Kontakt do inspektora ochrony danych email: 

iod@mc.gov.pl w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię Prezesa 

Rady Ministrów w zakresie właściwości Ministra Cyfryzacji.  

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych nr 2016/679, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na 

administratorze danych osobowych wynikających z: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora dostawcom usług IT, a także innym podmiotom na podstawie przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego (przykład: na wniosek sądu, Policji). Dane będą przetwarzane przez okres 

ustalony zgodnie z przepisami dotyczącymi narodowego zasobu archiwalnego. Osobie, której dane 

dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia po 

upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy 

administracyjnej. 

z upoważnienia  

Ministra Cyfryzacji 

Tomasz Proć 

Dyrektor 

Departamentu Telekomunikacji 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

/-podpisano elektronicznie/ 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. a/a 
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