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Wezwanie do uzupełnienia petycji

W związku z petycją  w sprawie wybudowania dojazdu do Euroterminalu
w Sławkowie  z  ominięciem zabudowy  mieszkaniowej  w  Strzemieszycach
złożoną drogą elektroniczną do Wojewody Śląskiego w dniu 19.09.2019 r.
i przekazaną  do  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Śląskiego,
na podstawie art.  7 ust.  2 ustawy o petycjach z dnia 11 lipca z 2014 r.,
wzywam do:
1. oznaczenia adresata petycji,
2. wskazania przedmiotu petycji,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

W petycji brak jest wskazanej strony, do której petycja została skierowana.
W petycji  zgłoszono  wnioski:  „Zwracamy  się  z  wnioskiem  o  włączenie
do wojewódzkich  planów  budowy  dróg  dojazdowych  do  Euroterminalu
w Sławkowie” oraz „Wnioskujemy o objęcie inwestycji Strategią Subregionu
Centralnego i Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023”.
Zgodnie z art.  19 ust.  2 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 r. zarządcą dróg krajowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych
i Autostrad,  natomiast  dróg  wojewódzkich  zarząd  województwa,
a w granicach  miast  na  prawach  powiatu  zarządcą  wszystkich  dróg
publicznych,  z  wyjątkiem  autostrad  i  dróg  ekspresowych  jest  prezydent
miasta. 
W  związku  z  powyższym  należy  doprecyzować,  czy  przedmiotowa
inwestycja  miałaby  być  realizowana jako  droga  krajowa,  czy  jako  droga
wojewódzka.

W przypadku braku uzupełnienia i wyjaśnienia treści petycji, zgodnie z art.
7 ust. 2 ustawy o petycjach, przedmiotowa petycja nie będzie rozpatrzona.
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(do wiadomości) kopia a/a

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych 
nr 2016/679 informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Śląskiego, 
z siedzibą przy ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, adres email: kancelaria@slaskie.pl, strona 
internetowa: bip.slaskie.pl. 

2) Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych, adres 
email: daneosobowe@slaskie.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia petycji oraz ich archiwizacji. 
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący 
na administratorze, wynikający z art. 10  ustawy z dnia 11 lipca 2017  r. o petycjach (art. 6 ust 1
lit. c rozporządzenia). 

4) Pani/Pana dane osobowe będą ujawnione osobom upoważnionym przez administratora 
danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi 
pocztowemu lub kurierowi w przypadku korespondencji papierowej, a także publikowane w BIP
Urzędu w przypadku uzyskania zgody zgodnie z dyspozycją art. 8 ust. 1 ustawy o petycjach. 
Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu 
zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 
dot. archiwizacji.

6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych 
jest obowiązkowe, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie 
petycji bez rozpatrzenia.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia UE o ochronie danych 
osobowych.
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