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ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 5 ust. 4, art. 8 ust. 1 oraz art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. 
o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 
(Dz. U. z 2020r. poz. 1866 ze zm.), zwanej dalej „u.i.t.”, oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. 
Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735),

Wojewoda Pomorski zawiadamia,

że zgodnie z art. 19a ust. 1 u.i.t., na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A., reprezentowanej przez Pana Mateusza Skoczek, nr 1870000211/MONJ/009/2021 z dnia 7 lipca 
2021r. (uzupełniony w dniu 27 lipca 2021r.), zostało wszczęte postępowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, 

oznaczonej jako działka ewidencyjna 
nr 167 obręb 0003 Krzywe Koło w gminie Suchy Dąb,

w celu wykonania badań geologicznych niezbędnych do określenia warunków posadowienia 
projektowanych obiektów w ramach przedsięwzięcia pn.: "Budowa gazociągów Kolnik - 

Gdańsk wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa pomorskiego".

W związku z powyższym informuję strony postępowania o możliwości składania wniosków, 
uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o możliwości wypowiedzenia się, 
przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
Wyżej wymienione dokumenty należy kierować do Wydziału Infrastruktury Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Gdańsku, 80-810 Gdańsk ul. Okopowa 21/27, a z aktami sprawy można się 
zapoznać w siedzibie urzędu, po telefonicznym uzgodnieniu terminu pod nr tel. 58 30-77-327.

Jednocześnie informuję, że w przypadku zbycia/przeniesienia własności lub prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości, objętych przedmiotowym wnioskiem, po doręczeniu 
niniejszego zawiadomienia, zbywca i nabywca zobowiązani są zgłosić Wojewodzie Pomorskiemu 
dane nowego właściciela lub użytkownika wieczystego. Brak dokonania takiego zgłoszenia 
i prowadzenie postępowania bez udziału nowego właściciela lub użytkownika wieczystego 
nie stanowi podstaw do wznowienia postępowania (art. 8 ust. 3 i 3a u.i.t.).

z up. Wojewody Pomorskiego

Dyrektor  
Wydziału Infrastruktury

Małgorzata Cymerys

(dokument podpisany elektronicznie)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. L 119 z 4 maja 2016), 
zwanych dalej „RODO”, informuję, że:
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1) administratorem danych osobowych jest Wojewoda Pomorski, adres: ul. Okopowa 21/27, 80-810 
Gdańsk;

2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Gdańsku: iod@gdansk.uw.gov.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Pomorski Urząd 
Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk;

3) przetwarzanie danych osobowych następuje w celu prowadzenia postępowań administracyjnych 
na podstawie przepisów prawa – ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego, oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu; 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze;

4) w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu wskazanym powyżej, dane osobowe mogą być 
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami tychże 
danych osobowych są strony postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustaw, 
o których mowa w ww. pkt 3, i ich pełnomocnicy, podmioty działające na prawach strony ww. 
postępowań administracyjnych i ich pełnomocnicy, a także uczestnicy postępowań (np. biegli, 
świadkowie);

5) dane osobowe będą przechowywane przez okresy realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem 
okres archiwizacji;

6) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do dostępu (art. 15 RODO) oraz 
sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO 
(art. 77 RODO);

7) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Otrzymują:
1. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. - pełnomocnik Mateusz Skoczek, 

Ramboll Polska Sp. z o.o., 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 7,
2.  Wolanin Izabela,
3.  Wolanin Marcin,
4.  Urząd Gminy Suchy Dąb, 83-022 Suchy Dąb, ul. Gdańska 17,
5.  Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, 83-000 Pruszcz Gdański, ul. Wojska Polskiego 16,
6.  Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6,
7.  WI-III/aa

mailto:iod@gdansk.uw.gov.pl

		2021-07-29T06:26:33+0000
	Małgorzata Cymerys




