Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zaprasza na:

SPOTKANIA KONSULTACYJNE
dotyczące projektu PCI
BUDOWY GAZOCIĄGU GUSTORZYN-WRONÓW
Etap I Gustorzyn Leśniewice - Gminy: Włocławek, Brześć Kujawski, Choceń, Kowal, Baruchowo, Gostynin.
Etap II Leśniewice Rawa Mazowiecka - Gmina Gostynin.

Harmonogram spotkań:
22.01.2020 r. g. 13.00 do 15.00 Gmina Gostynin,
Świetlica przy OSP Sierakówek, Sierakówek 13 A, 09-500 Gostynin,
22.01.2020 r. g. 17.00 do 19.00 Gmina Baruchowo,
Świetlica Wiejska przy OSP Grodno, Grodno 4, 87-821 Baruchowo
23.01.2020 r. g. 10.00 do 12.00 Gmina Kowal,
Świetlica OSP Grabkowo, vis a vis Szkoły Podstawowej Grabkowo 51, 87-820 Kowal,
23.01.2020 r. g. 13.00 do 15.00 Gmina Choceń,
Świetlica Wiejska przy OSP Nakonowo Stare, Nakonowo Stare 18, 87-853 Kruszyn,
23.01.2020 r. g. 16.00 do 18.00 Gmina Brześć Kujawski, Gmina Włocławek
Brzeskie Centrum Kultury,
ul. Narutowicza 15, 87-880 Brześć Kujawski
Każdy interesariusz może uczestniczyć w spotkaniu w dogodnym i wybranym przez siebie terminie i lokalizacji.
Szczegółowy harmonogram spotkań wraz z wykazem obrębów zawarto w załączniku do zaproszenia.

Cel
Przekazanie informacji na temat projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wronów
oraz zebranie uwag i wniosków dotyczących inwestycji.
Opis Przedsięwzięcia
W ramach rozbudowy krajowej sieci przesyłowej GAZ-SYSTEM planuje realizację gazociągu wysokiego ciśnienia relacji
Gustorzyn-Wronów (dł. około 316 km), który pozwoli na przesyłanie zwiększonych ilości gazu do aglomeracji warszawskiej
i łódzkiej, Radomia i jego okolic oraz do południowo-wschodnich regionów kraju. Inwestycja posiada status „Projektu
o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”).
Zakres przekazywanych informacji
• Prezentacja zakresu i harmonogramu projektu;
• Omówienie obecnego stanu prac projektowych;
• Informacje na temat podstaw prawnych realizacji inwestycji,
• Informacje na temat procedury wypłaty odszkodowań i dopłat rolnych;
Uczestnicy spotkania
Konsultacje są otwarte dla wszystkich zainteresowanych stron. W szczególności zapraszamy właścicieli nieruchomości
i mieszkańców z obrębów wskazanych w załączonym szczegółowym harmonogramie. Każdy interesariusz może uczestniczyć
w spotkaniu w dogodnym, wybranym przez siebie terminie i lokalizacji. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele właściwego
miejscowo Urzędu Wojewódzkiego oraz ARIMR i gmin. Udział w spotkaniu oznacza akceptację Regulaminu Operatora
Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. dla osób uczestniczących w spotkaniach konsultacyjnych w związku z realizacją
projektu budowy gazociągu Gustorzyn Wronów, który stanowi integralną część niniejszego zaproszenia-plakatu.
Składanie pytań/wniosków
Wszelkie uwagi i pytania dotyczące projektu można przesyłać na adres poczty elektronicznej: komunikacja.gdansk@gazsystem.pl oraz na adres: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie, ul. Jana Kazimierza
578, 05-126 Nieporęt, Rembelszczyzna z dopiskiem „Spotkanie informacyjne Gustorzyn-Wronów”.
Więcej informacji o inwestorze i projekcie znajdą Państwo na stronie:
www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/
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Szczegółowy harmonogram spotkań konsultacyjnych
dotyczących projektu PCI

Budowa gazociągu Gustorzyn Wronów
Styczeń 2020 r.
Etap I Gustorzyn Leśniewice - Gminy: Włocławek, Brześć Kujawski, Choceń, Kowal, Baruchowo, Gostynin.
Etap II Leśniewice Rawa Mazowiecka - Gmina Gostynin.
Udział w spotkaniu oznacza akceptację Regulaminu Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. dla osób
uczestniczących w spotkaniach konsultacyjnych w związku z realizacją projektu budowy gazociągu Gustorzyn Wronów, który
stanowi integralną część niniejszego zaproszenia-plakatu.

Godzina
spotkania

Obręb geodezyjny

13:00 do 15:00

Anielin, Feliksów, Halinów, Kleniew, Nowa
Wieś, Leśniewice, Lisica, Skrzany, Baby Dolne,
Baby Górne, Białotarsk, Józefków, Kozice,
Lipa, Polesie, Rybne, Ruszków, Sałki,

17:00 do 19.00

Boża Wola, Kurowo Babia Góra, Kurowo
Parcele, Zakrzewo, Zakrzewo Parcele,
Zawada Nowa

23.01.2020

10:00 do 12:00

Bogusławice, Czerniewiczki, Dobrzelewice,
Strzały, Dziardonice, Nakonowo, Przydatki
Gołaszewskie, Więsławice Kolonia

Choceń

Świetlica Wiejska przy
OSP Nakonowo Stare,
Nakonowo Stare 18,
87-853 Kruszyn

23.01.2020

13:00 do 15:00

Grabówka, Nakonowo Stare, Wola
Nakonowska

Włocławek

Brzeskie Centrum
Kultury,
ul. Narutowicza 15,
87-880 Brześć Kujawski

23.01.2020

16:00 do 18:00

Kruszyn, Ludwinowo, Łagiewniki, Smólsk,
Potok, Nowa Wieś

Brześć Kujawski

Brzeskie Centrum
Kultury,
ul. Narutowicza 15,
87-880 Brześć Kujawski

23.01.2020

16:00 do 18:00

Gustorzyn, Kąty Kolonia, Machnacz,
Pikutkowo, Słone, Wieniec

Gmina

Miejsce spotkania

Gostynin

Świetlica przy OSP
Sierakówek,
Sierakówek 13 A
09-500 Gostynin

Baruchowo

Świetlica wiejska przy
OSP Grodno, Grodno
4, 87-821 Baruchowo

Kowal

Świetlica OSP
Grabkowo, vis a vis
Szkoły Podstawowej
Grabkowo 51, 87-820
Kowal

Data spotkania

22.01.2020

22.01.2020
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Regulamin Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
dla osób uczestniczących w spotkaniach konsultacyjnych
w związku z realizacją projektu budowy gazociągu Gustorzyn Wronów
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.
10.
11.

12.

Głównym celem organizacji spotkań konsultacyjnych jest przekazanie informacji na temat projektowanego gazociągu
wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wronów oraz zebranie uwag i wniosków dotyczących inwestycji.
W trakcie wydarzenia będzie rejestrowany wizerunek uczestników wydarzenia w formie zapisu fotograficznego, filmowego
oraz dźwiękowego. Udział w wydarzeniu czy wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie wydarzenie, jest
równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku. Wizerunek osób
uczestniczących w wydarzeniu będzie stanowił jedynie szczegół całości i będzie rozpowszechniany, w szczególności
w folderach, broszurach informacyjnych organizatora oraz poprzez umieszczanie fotografii, filmów i nagrań dźwiękowych
także w serwisach internetowych.
Udział w wydarzeniu oznacza akceptację przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulamin oraz wyrażenie zgody na
rejestrowanie wizerunku uczestników przez organizatora oraz osoby trzecie w celach informacyjno-promocyjnych.
Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu dobrowolnie i wyrażają zgodę na to, że z tytułu użycia wizerunku nie przysługuje
prawo do wynagrodzenia.
Zgoda opisana powyżej ma charakter bezterminowy, bez konieczności każdorazowego zatwierdzania, przed publikacją
w wewnętrznych i zewnętrznych materiałach, w tym na stronach internetowych, podczas działań informacyjnych
i promocyjnych oraz w dowolnych mediach, na dowolnych nośnikach i kanałach rozpowszechniania, w tym zdjęciach,
filmach i innych reprodukcjach, powstałych w czasie trwania Wydarzenia oraz we wszystkich materiałach, w celach
informacyjnych i promocyjnych.
Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz w interesie Administratora
danych, co stanowi art. 6 ust. 1 pkt e i f Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO w związku
z informowaniem i promowaniem inwestycji o charakterze publicznym.
Dane osobowe obejmujące wizerunek wizerunku będą przetwarzane w okresie związanym z przygotowaniem i realizacją
wydarzenia jak również przez okres wykorzystywania materiałów informacyjno-promocyjnych GAZ-SYSTEM, jak również
przez okres niezbędny do przechowywania danych dla celów archiwalnych.
Nie przekazujemy danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profilujemy Pani/Pana w oparciu o dane osobowe.
Dane będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, które realizować będą na rzecz GAZ-SYSTEM usługi związane
z przygotowaniem materiałów informacyjno-promocyjnych.
Ma Pani/Pan prawo do:
a. dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób
i w jakim celu przetwarzamy,
b. sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo
nie są już one aktualne,
c. usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych.
W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych,
d. ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenie przetwarzania danych do ich przechowywania. Uchylenie
ograniczenia przetwarzania może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
e. sprzeciwu wobec przetwarzania, czyli zaprzestania przetwarzania danych osobowych w celu wskazanym wyżej, jeśli
Pani/Pana zdaniem naruszamy Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem podanych danych,
f. wniesienia skargi na nas do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani,
że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
Administratorem Pana/Pani danych osobowych będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa.
Swoje prawa może Pan/Pani zrealizować (lub uzyskać więcej informacji) komunikując się z nami pod wskazanym adresem,
poprzez rodo@gaz-system.pl lub pod nr telefonu 58 744 55 00.
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