URZĄD GMINY WEJHEROWO
WÓJT GMINY WEJHEROWO
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Wejherowo, dnia 17 lutego 2022 r.
RGPN.6733.14.2021.JH

OBWIESZCZENIE

Stosownie do:
 art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 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 2021 r. poz.741 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m,
że w sprawie wniosku z dnia 23.12.2021 r. złożonego przez Panią Adriannę Darznik
działającą przez pełnomocnika Pana Tomasza Pikron, dla inwestycji polegającej
na rozbudowie sieci wodociągowej, na terenie działek nr 98, 52/1, 52/2 w miejscowości
Ustarbowo w Gminie Wejherowo zakończono postępowanie i wydano decyzję
nr 6733.14.2021 z dnia 17 lutego 2022 r.
W związku z powyższym informuje się strony postępowania o możliwości zapoznania się
z treścią w/w decyzji w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości w Urzędzie
Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, pokój nr 47).
Od decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania 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.
Strona: www.ugwejherowo.pl
Email: sekretariat@ugwejherowo.pl
Telefon: 58 677 97 01

Godziny otwarcia urzędu:
poniedziałek – środa: 7:30-15:30
czwartek: 7:30-17:00
piątek: 7:30-14:00

Dni i godziny otwarcia Kasy UG
poniedziałek – 10:00 – 14:00
wtorek – 9:00 – 13:30
środa – 9:00 – 13:30
czwartek – 9:00 – 15:30
piątek – 9:00 – 12:30

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 17 lutego 2022 r.

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

Obowiązek informacyjny dla stron postępowania
Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.) informujemy, że:
Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gmina Wejherowo z siedzibą przy ul. Transportowej 1,
84-200 Wejherowo, tel.: (58) 677 97 01 adres e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl, reprezentowana przez Wójta
Gminy Wejherowo.
Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, do którego może Pan/Pani
wystąpić wnioskami i pytaniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem email:
iod@ugwejherowo.pl oraz nr tel.: (58) 677 97 39.
Administrator informuje, że przekazane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
Pana/i dane osobowe są przetwarzane jedynie do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w celu
wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, z art. 50 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym.
Podanie przez Pana/ią danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Pana/ią danych
osobowych ma charakter dobrowolny.
Dane osobowe mogą być udostępniane w niezbędnym zakresie organom administracji publicznej
współpracującym z Administratorem, jedynie w przypadku wykazania interesu prawnego do otrzymania
danych Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dn. 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217 tj. z późn. zm.).
W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługuje Pani/u prawo do wglądu, uzupełnienia,
sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych.
W przypadku naruszenia ochrony Pani/a danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo oraz wniesienia skargi
do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

