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11-010 Wójtowo

e-mail: soltyswojtowo@gmail.com

W odpowiedzi na Pani wniosek z dnia 30.09.2020 r. o udostępnienie informacji publicznej, 

udostępniam dokumentację środowiskową dotyczącą budowy obwodnicy Olsztyna tj.:

1. raport o oddziaływaniu na środowisko Budowy i późniejszej eksploatacji 

obwodnicy południowej Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 – etap decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach,

2. raport o oddziaływaniu na środowisko Budowa południowej obwodnicy 

Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16 – etap zmiany decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach,

3. raport o oddziaływaniu na środowisko Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu 

drogi krajowej nr 16 od km 0+000 do km 7+860 i od km 24+320 do km 

27+993,60 oraz w ciągu S51 od km 7+860 do km 24+320 - etap zmiany 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

4. raport o oddziaływaniu na środowisko Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na 

odcinku Olsztyn Wschód-Olsztyn Południe od km 10+000 do km 24+320 

oraz budowa drogi krajowej nr 16 od km 24+320 do km 26+040 - etap 

decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ponownej oceny 

oddziaływania na środowisko).



Ww. dokumenty zawierają metodykę badań oraz dane wejściowe do obliczeń 

akustycznych. Dokumentację można pobrać przez połączenie FTP przy pomocy 

oprogramowania Total Commander, FreeCommander lub innym tego typu.

Adres IP:  193.46.186.29

Login: ols_inne

Haslo: Gbdo7m6a{}

Katalog zdalny: O_Olsztyn/ols_inne/

Plik: Inf_publ_Wojtowo.7z

Informuję, że zabezpieczenia akustyczne zostały wybudowane zgodnie z postanowieniem 

uzgadniającym realizację przedsięwzięcia, wydanym przez Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska z dnia 19.06.2017 r., znak: WOOŚ.4242.29.2017.JC.13, 

zmieniającym w ponownej ocenie oddziaływania na środowisko zapisy decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach.

Analiza porealizacyjna w zakresie hałasu jest w chwili obecnej w przygotowaniu. Wyniki 

będą dostępne po wykonaniu i odebraniu opracowania przez GDDKiA tj. najwcześniej 

w grudniu bieżącego roku. W celu ich pozyskania należy skontaktować się telefonicznie 

z Oddziałem w Olsztynie (tel. 89 521 28 56) i po otrzymaniu informacji o zakończeniu prac, 

złożyć stosowny wniosek. Dokumenty będące w trakcie przygotowania (nieostateczne) nie 

będą udostępniane.

Udostępniam dwa protokoły z pomiarów hałasu wykonanych w roku 2015 i 2020  w ramach 

Generalnego Pomiaru Hałasu. Dostęp poprzez połączenie FTP j.w.

Dokument podpisany elektronicznie  
przez:

GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

z up. inż. Jarosław Kaczor 
z-ca Dyrektora Oddziału

ds. Inwestycji

Sprawę prowadzi:
Daniel Mosek, Specjalista, tel. /89/ 521-28-56, e-mail: dmosek@gddkia.gov.pl



Administratorem Pani danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad o danych 
kontaktowych: adres do korespondencji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa; tel.: (022) 375 88 88; e-mail: 
kancelaria@gddkia.gov.pl.
W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się  z Inspektorem Ochrony 
Danych, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@gddkia.gov.pl 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia lub załatwienia sprawy oraz w celach archiwizacji.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.) 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.
Dane osobowe mogą być ujawniane, w celu rozpatrzenia lub załatwienia sprawy, podmiotom przetwarzającym 
dane na podstawie zawartych umów. 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem 
archiwizacji akt sprawy.
Osobie, której dotyczą dane osobowe, przysługuje:

1) prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, na warunkach 
określonych w 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;

2) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
Udostępnienie danych jest wymogiem ustawowym i stanowi warunek rozpatrzenia lub załatwienia sprawy. 
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