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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia 29 marca 2019 r.

Departament Dróg Publicznych

Znak sprawy: DDP-5.4520.60.2019

Pani
Barbara Dzieciuchowicz
Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby 
Gospodarczej Drogownictwa

Szanowna Pani,

odpowiadając na Pani pismo nr OIGD 53/2019 z dnia 20 marca 2019 r., przesłane drogą elektroniczną, 
w sprawie kwestii zatwierdzenia ostatecznych list rankingowych wniosków zakwalifikowanych 
do dofinansowania w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej w latach 
2016 – 2019”, Ministerstwo Infrastruktury przedstawia poniższe informacje.

W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg 
Samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2161, z późn. zm.) inwestycje samorządowe, na realizację których 
wnioski zostały złożone w naborze na 2019 rok w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zostały przeniesione do dofinansowania ze środków 
Funduszu.

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie listy projektów 
do otrzymania w 2019 r. dotacji w ramach prowadzonego we wrześniu naboru do ostatniej edycji 
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej wojewodowie sporządzili ostateczne 
listy zadań rekomendowanych do uzyskania dofinansowania ze środków Funduszu Dróg 
Samorządowych.

Obecnie zweryfikowane listy zostały przekazane do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów.

Wnioskodawcy, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, otrzymają 
dofinansowanie zadań powiatowych oraz zadań gminnych na podstawie ostatecznej listy zatwierdzonej 
przez Prezesa Rady Ministrów.

Na pozostałą, niewykorzystaną kwotę wojewodowie ogłosili nowy nabór wniosków. Nabór został ogłoszony 
przez wojewodę w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu.

Z poważaniem
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Informacja na temat przetwarzania danych osobowych
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), informuję, że:
1) administratorem Pani danych osobowych jest minister właściwy do spraw transportu z siedzibą w Warszawie, przy 

ul. Chałubińskiego 4/6, zwany dalej „Administratorem danych”;
2) Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 14 

czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), zgodnie z § 8 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg 
i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);

3) podstawą przetwarzania Pani danych osobowych jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków;

4) Administrator danych przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi - w zakresie 
rejestracji korespondencji:  Rodan Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 543;

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku 
bez rozpoznania zgodnie z § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków; 

6) posiada Pani prawo do:
 żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną 

sytuacją, 
 wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) Pani dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8) Pani dane osobowe w zakresie rozpatrywania wniosku będą przechowywane przez okres 25 lat, zgodnie 

z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.), 

9) dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Infrastruktury: Inspektor ochrony danych, 
Ministerstwo Infrastruktury, ul. Chałubińskiego 4/6,  00-928 Warszawa, adres e-mail: inspektor.RODO@mi.gov.pl.
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