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Pan

Wojciech Jankowiak 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia 

Gmin, Powiatów i Województw 

„DROGA S11” 

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań 

Dotyczy: „Budowy drogi ekspresowej S11 w województwie śląskim”.

W odpowiedzi na otrzymane w dniu 6.06.2022 r. drogą elektroniczną zaproszenie 

na XVII Walne Zebranie Członków Gmin, Powiatów i Województw „DROGA S11”, które 

odbędzie się w dniu 21 czerwca 2022 r., Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

Oddział w Katowicach informuje, iż z uwagi na dużą ilość obowiązków służbowych osób 

bezpośrednio zaangażowanych w realizację Umowy pn. „Opracowanie dokumentacji 

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy 

drogi S11 w województwie śląskim”, nie będzie możliwości uczestniczenia osoby 

reprezentującej Oddział w przedmiotowym spotkaniu. 

Jednocześnie informujemy o bieżącym stanie zaawansowania prac związanych 

z realizacją drogi ekspresowej S11 na terenie województwa śląskiego:

1. W dniu 9.10.2018 r. została zawarta Umowa z biurem projektowym Complex Projekt 

z Katowic na: „Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-

Środowiskowego (STEŚ) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S11 w województwie śląskim”. 

2. W chwili obecnej, dokumentacja projektowa (STEŚ oraz materiały do wniosku 

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi S11) jest na 

etapie odbiorów. Biuro projektowe wprowadza niezbędne korekty i uzupełnienia 

wynikające ze zgłoszonych uwag przez GDDKiA. Zatem prace projektowe wykonywane 



w ramach przedmiotowego zadania, na dzień dzisiejszy nie zostały jeszcze 

formalnie zakończone.

3. Termin złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

uzależniony jest od terminu zakończenia prac projektowych (dostarczenia do 

Zamawiającego kompletnej dokumentacji projektowej) oraz przeprowadzenia 

i zatwierdzenia przedmiotowej dokumentacji przez powołany Zespół Oceny 

Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI) oraz Komisji Oceny Przedsięwzięć 

Inwestycyjnych (KOPI). Planowany termin złożenia wniosku do Regionalnego Dyrektora 

Ochrony Środowiska w Katowicach to IV kwartał 2022 r. 

4. Kolejne etapy przygotowania i realizacji przedmiotowej inwestycji uzależnione są od 

terminu uzyskania ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji 

(DŚU). 

Dokument podpisany elektronicznie

Z poważaniem
Marek Niełacny

p.o. Dyrektora Oddziału 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad: 
1) Adres do korespondencji: ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa;
2) tel.: (022) 375 88 88;
3) 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 art. 18 ust. 1 w związku z art. 18a ust. 1 i 5 ustawy o drogach 
publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 2222 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) i e) 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 oraz podmiotom publicznym na mocy obowiązujących przepisów. 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres rozpatrywania sprawy oraz przez okres przewidzianej prawem dla 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 dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu rozpatrzenia lub załatwienia sprawy.
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