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Dane nadawcy

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W WIELICZCE (32-020
WIELICZKA, WOJ. MAŁOPOLSKIE)

Dane adresata

EWA SUWAŁA

ZDP.DYR.436.76.2022.AK
Wieliczka, dnia 25 stycznia 2023r.

P. Ewa Suwała

W odpowiedzi na wniosek z dnia 24.10.2022 roku o zrealizowanie w trybie natychmiastowym Petycji Mieszkańców Sołectwa
Niewiarów dotyczący między innymi remontu dróg powiatowych, budowy chodników, utwardzenia poboczy, montażu progów
spowalniających, oświetlenia ulicznego na drogach powiatowych, informuję, iż opisywana w w/w petycji droga powiatowa
(remontowana w 2018r. nie mająca poboczy i chodnika) o przebiegu: Niegowić- Niewiarów-Pierzchów jest drogą gminną.
Wskazane miejsce oświetlenia ulicznego w ankiecie dotyczy skrzyżowania dróg gminnych. Wykonanie oświetlenia ulicznego
pozostaje w kompetencji Gminy, również na drogach powiatowych.
Opisany w nadesłanych dokumentach most do remontu jest zlokalizowany w ciągu drogi gminnej.
W/w zadania wskazane do realizacji pozostają poza kompetencjami Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce i zostały
przekazane w dniu 16.11.2022r. pismami nr: ZDP.ZD.052.32.2022
do załatwienia odpowiednio:
- Gminie Gdów,
-Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie,
-Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie,
-Starostwu Powiatowemu w Wieliczce,
o czym poinformowano, równocześnie Panią, przesyłając stosowne pismo na skrzynkę epuap, również w dniu 16.11.2022
roku.

W petycji ponadto poruszono kwestię montażu „łagodnego progu zwalniającego” przy szkole w Niegowici. Odcinek drogi
przebiegający przy szkole zwany lokalnie „Obwodnicą Niegowici” stanowi drogę powiatową nr: 2017K relacji: Brzezie –
Marszowice – Łapanów (klasa drogi Z –zbiorcza).
Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019
poz. 2311) Progi zwalniające–wyspowe można stosować w obszarze zabudowanym w wyjątkowych przypadkach na drogach
klasy (Z).
Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, mając na uwadze swoje wieloletnie doświadczenia nie jest zwolennikiem montażu
progów zwalniających. Progi nie powodują ograniczenia prędkości dla pojazdów ciężarowych, zwiększają znacznie hałas,
powodują powstawanie drgań, które niekorzystnie wpływają na blisko zlokalizowane budynki oraz powodują rozszczelnianie
istniejących sieci podziemnych (wodociągowa, gazowa itp.).
Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce w ostatnich latach jak również w roku bieżącym na odcinku DP2017K przy szkole
podstawowej wykonał szereg inwestycji mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych m.in.:

• montaż dodatkowego oświetlenia ostrzegawczego na przejściu dla pieszych,
• budowa chodnika na odcinku od Szkoły do Cmentarza,
• wykonanie korekty ustawienia znaków pionowych,

INNE PISMO

odpowiedź na petycję
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• wykonanie pasów akustycznych na wlotach dróg gminnych w obszarze oddziaływania skrzyżowania,
• montaż dodatkowych Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu (słupków U-1 oraz U-2, montaż lustra drogowego).

W najbliższym czasie ponadto zostanie ogłoszony przetarg na montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w rejonie szkół
zlokalizowanych przy drogach powiatowych lub w ich bezpośrednim otoczeniu. W przetargu uwzględniono również odcinek
drogi powiatowej nr: 2017K w m. Niegowić. Radarowe wyświetlacze prędkości są kolejnymi urządzeniami BRD, których
zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez zmniejszenie prędkości, dostosowanie jej do obowiązującej w danym
miejscu oraz oczywiście do warunków, które zaistniały w danym momencie na drodze.
Zachęcamy ponadto do korzystania z opracowanej aplikacji pn. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa na stronie:
https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html .

Otrzymują:
1) Adresat (epuap+informacja RODO)
2) a/a

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/6/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
( Dz. Urz. UE L
z 04.05.2016 r, Nr 119, s. 1) zwanego dalej „Rozporządzeniem ogólnym” iż :
I. ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Wieliczce, reprezentowany przez Dyrektora.
Z Administratorem można kontaktować się pod adresem: ul. Słowackiego 29, 32-020 Wieliczka, pod adresem e-mail:
sekretariat@zdp.wieliczka.pl oraz pod numerem telefonu: 12 399 98 88.
II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@iods.pl

III. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, a w przypadku kiedy dane nie pochodzą od osoby, której
te dane dotyczą są one pozyskanie ze źródeł, którymi dysponują organy Administracji Publicznej.
IV. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani/Pana dane osobowe, a w przypadku osób prawnych dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji tych podmiotów,
będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowań administracyjnych, dotyczącego niniejszego
postępowania – na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 6 ust. 1 lit.
c) Rozporządzenia ogólnego, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
V. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na
podstawie przepisów prawa.
2. Odbiorcami mogą być również podmioty świadczące np. usługi kurierskie albo pośredniczące w świadczeniu takich usług.
3. Pani/Pana dane mogą być ponadto przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora
np. dostawcom usług IT i innym podmiotom przetwarzającym dane
w celu określonych przez Administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane wyłącznie na podstawie umowy z
Administratorem.
VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z odpowiednich regulacji prawnych.
Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację
i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.
VII. INFORMACJE O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJI NIE PODANIA DANYCH
OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych jest niezbędne dla celów określonych w pkt III i wynika z przepisów prawa.
VIII. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych
2) prawo do sprostowania danych
3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych
4) przenoszenia danych,
5) wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
IX. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
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Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że
Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie
z przepisami Rozporządzenia ogólnego.
X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI W TYM PROFILOWANIE
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
XI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Adam Kardas
Zastępca Dyrektora
Zarządu Dróg Powiatowych w Wieliczce
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