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Ponowne konsultacje społeczne przygotowania inwestycji pn.: 

 

„Rozbudowa ul. Równej i Starowiejskiej w Gowinie”   
 

 

ART Sławomir Rytlewski oraz Urząd Gminy Wejherowo zapraszają mieszkańców na 

ponowne konsultacje społeczne w sprawie przygotowania inwestycji pn.: 

„Odwodnienie wraz z utwardzeniem całej ul. Równej i ul. Starowiejskiej (na odcinku od 

skrzyżowania z ul. Jeziorną do skrzyżowania z ul. Kaszubską) w Gowinie. 

 

Projektanci i przedstawiciele inwestora spotkają się z mieszkańcami w dniu 29.09.2021 r. 

(środa) o godz. 17.00  w Ochotniczej Straży Pożarnej ul. Wejherowska 58 w Gowinie. 

 

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w celu zapoznania społeczności lokalnej z 

planowaną inwestycją. 

 

Głównym celem konsultacji społecznych jest poinformowanie społeczności lokalnej o 

planowanym przedsięwzięciu wraz z jego prezentacją oraz stworzenie mieszkańcom 

możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag do prac projektowych. Po przeanalizowaniu 

wszystkich wniosków mieszkańców zespół projektowy wprowadzi możliwe korekty 

rozwiązań projektowych. 

  

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach proszone są o kontakt z pracownikiem  

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Joanną Kryża poprzez email 

jkryza@ugwejherowo.pl lub telefonicznie 58 677 97 17. 

Zgłoszenie w wyżej wymienionej formie elektronicznej bądź telefonicznej usprawni 

zorganizowanie konsultacji społecznych. W przypadku braku zgłoszeń przyjmuje się, że w/w 

dyskusji publicznej nikt nie uczestniczył.  
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Klauzula informacyjna – procedura planistyczna 

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: 

 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 

Wejherowo,  tel. (58) 677 97 01, e-mail: sekretariat@ug.wejherowo.pl 

 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

 W związku z przetwarzaniem przez wójta danych osobowych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo informacji o źródle danych przysługuje, jeżeli nie wpływa na 

ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano. 

 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. 

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

Podanie innych danych jest dobrowolne. 

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

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

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

 

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