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MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Warszawa, dnia 08 lutego 2022 r.

Departament Kolejnictwa

Znak sprawy: DTK-5.051.1.2022

Pan
Robert Waraksa

Szanowny Panie,

w odpowiedzi na wystąpienie z 9 stycznia 2022 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejeździe 
kolejowym w Olsztynku w ciągu linii kolejowej nr 216 Działdowo – Olsztyn, poniżej przedstawiam stosowne 
informacje.

Uprzejmie informuję, że przed modernizacją linii kolejowej nr 216 przejazd kolejowy w km 52,546 
w miejscowości Olsztynek, leżący w ciągu drogi krajowej nr 58 był przejazdem nieposiadającym 
wydzielonego przejścia dla pieszych. W wyniku prowadzonych prac przejazd ten został w 2018 r. 
zmodernizowany, dokonano wymiany nawierzchni przejazdu wraz z kompleksowym remontem nawierzchni 
dojazdów, skorygowano również położenie przejazdu w planie i profilu ze względu na korektę toru.

Oprócz wymienionych powyżej prac, na wniosek Urzędu Miasta Olsztynek, na początku 2021 r. Spółka PKP 
PLK SA (dalej: Spółka) wykonała prace mające na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych na omawianym 
przejeździe poprzez jego poszerzenie o ok. 2 m. Prace wykonano wykorzystując w sposób optymalny 
istniejącą infrastrukturę drogową, tworząc jednocześnie bezpieczny ciąg pieszy, który łączy się z istniejącymi 
chodnikami i jest zabezpieczony zabezpieczeniem rogatkowym. Powyższe rozwiązanie umożliwia 
bezpieczne przemieszczanie się pieszych w obrębie przejazdu kolejowego zgodnie z aktualnymi przepisami.

Niezależnie od powyższego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności oraz w celu 
poprawy komunikacji dla pieszych w tej lokalizacji Spółka w II kwartale 2022 r. planuje budowę ciągu 
pieszego z drugiej strony przejazdu, tak aby umożliwić połączenie z istniejącym ciągiem pieszym. Niemniej 
jednak z  uwagi na istniejący układ torowy i potencjalną kolizję z istniejącym rozjazdem maksymalna 
szerokość chodnika może wynosić 1,5 m.

Z poważaniem,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

Marcin Piwowarski

Zastępca Dyrektora



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 Pana danych osobowych jest minister właściwy do spraw transportu z siedzibą 

w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, zwany dalej „Administratorem danych”;
2) Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi 

w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 256, 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 Pana danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze danych wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia 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 innym podmiotom 
świadczącym na rzecz Administratora danych usługi z zakresu IT;

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konsekwencją niepodania danych byłoby 
pozostawienie skargi 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 Pan prawo do:
 żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie w jakim przetwarzanie nie 

wynika z obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych, 
 wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
8) Pana dane osobowe w zakresie rozpatrywania skargi, będą przechowywane przez Administratora 

danych przez okres niezbędny do załatwienia sprawy, a następnie 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 2020 r. poz. 164), po tym czasie wraz 
z dokumentacją zostaną przekazane do właściwego archiwum państwowego jako materiał archiwalny;

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. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania przez Administratora danych Pana danych osobowych oraz 
korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
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