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RGP.6733.10.2020.AG                                                     Wejherowo, dnia 30 listopada 2020 r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do:
-   art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 256 z późn. zm.),                                    
-  art.  4  ust.  2  pkt.  1  oraz  art.  53  ust.  1  ustawy  z  dnia  27.03.2003  r.  o  planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.),

zawiadamiam,

że  w  sprawie  wniosku  z  dnia  05.10.2020  r.,  złożonego  przez  Gminę  Wejherowo,  dla
inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 182, 178, 177,
176/9, 226/4 w miejscowości Bieszkowice w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie
i wydano decyzję nr 6733.10.2020 z dnia 30.11.2020 r. 

W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się z
treścią  w/w decyzji  w Referacie  Gospodarki  Przestrzennej  w Urzędzie Gminy Wejherowo,
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek od 730 do
1630, wtorek–środa od 730 do 1530, piątek od 730 do 1530,  pokój nr 47). 

Od  decyzji  służy  stronom  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w
Gdańsku przy ul.  Podwale  Przedmiejskie  30 za pośrednictwem Wójta  Gminy Wejherowo
w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14
dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do
wniesienia odwołania (przez ostatnią ze stron postępowania) decyzja staje się ostateczna.
Zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, odwołanie
od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określić istotę i zakres żądania
będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Obwieszczenie zostało podane do publicznej  wiadomości  poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń  Urzędu  Gminy  Wejherowo,  umieszczenie  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej
Gminy Wejherowo oraz na stronie internetowej Gminy Wejherowo w dniu 1 grudnia 2020 r.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:
1. Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Wejherowo
2. Tablica ogłoszeń UG w/m
3. Strona internetowa Gminy Wejherowo



Klauzula informacyjna – ustalenie warunków zabudowy oraz inwestycji celu publicznego
 

Zgodnie z wymogami 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  (zwanego  dalej  ogólnym  rozporządzeniem  
o  ochronie  danych  osobowych),  informujemy o  zasadach  przetwarzania  Państwa  danych  osobowych  oraz  
o przysługujących Państwu prawach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-
200 Wejherowo,  tel. (58) 677 97 01, e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl 

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo
kontaktować  się  z  Inspektorem  Ochrony  Danych  Osobowych:  ul.  Transportowa  1,  
84-200 Wejherowo,  tel. (58) 677 97 39, iod@ugwejherowo.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku:

- o ustalenie warunków zabudowy;

- o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,

oraz  wydania  w  tym  zakresie  decyzji,  o  których  mowa  w  ustawie  z  dnia  27  marca  2003  r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych. 

4. Dobrowolne  podanie  wszelkich  danych  niewymaganych  przepisami  prawa  jest  traktowane  jak
wyrażenie zgody na ich przetwarzanie. W takim przypadku podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a
ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych osobowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a
ponadto przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu
działania  archiwów  zakładowych.  W  przypadku  danych  przetwarzanych  na  podstawie  zgody  dane
przetwarzane będą do czasu jej wycofania. 

6. Odbiorcami  danych  osobowych  mogą  być  inni  administratorzy  danych,  którzy  otrzymają  dane  w
związku  z  realizacją  własnych  celów,  np.  podmioty  prowadzące  działalność  pocztową  lub  kurierską,
podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania, podmioty którym należy
udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa.

7. W  zakresie  i  w  granicach  określonych  w  rozporządzeniu  o  ochronie  danych  osobowych,  
w związku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych,
prawo  ich  sprostowania  i  uzupełnienia,  prawo  do  ograniczenia  przetwarzania.  
W przypadku danych osobowych przetwarzanych na  podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia zgody na przetwarzanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

8. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych nie wpływa na przebieg postępowania.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.  Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych  (ul.  Stawki  2,  00-193 Warszawa),  gdy przetwarzanie  przez  Administratora  danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Podanie  danych  jest  obligatoryjne  i  niezbędne  do  realizacji  obowiązku  prawnego  ciążącego  na
administratorze. Podanie innych danych jest dobrowolne.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego i organizacji międzynarodowej.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 
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