OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ-SYSTEM S.A.
ZAPRASZA NA

KONSULTACJE SPOŁECZNE
DLA INTERESARIUSZY

BUDOWY GAZOCIĄGU KOLNIK-GDAŃSK
Termin: 23 kwietnia 2021 r. godz. 8.00 - 15.00
Miejsce: Urząd Gminy Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1; 83-000 Juszkowo,
sala konferencyjna (parter, wejście od parkingu)

Cel
Przekazanie informacji na temat projektowanego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 1000 MOP 8,4 MPa Kolnik-Gdańsk oraz
zebranie uwag i wniosków dotyczących inwestycji.

Opis Przedsięwzięcia
Gazociąg Kolnik-Gdańsk o długości około 35 km, średnicy 1000 mm stanowi część lądową programu FSRU. Gazociąg będzie
przebiegał przez pięć gmin w województwie pomorskim: m. Gdańsk, Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb, Pszczółki.
Nowy gazociąg zapewni możliwość odbioru dodatkowego wolumenu gazu pochodzącego z pływającego terminalu FSRU,
zlokalizowanego w rejonie Zatoki Gdańskiej. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę przepustowości polskiego systemu
przesyłowego i tym samym przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.
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, procedura wypłaty odszkodowań;

Uczestnicy spotkania
Konsultacje są dedykowane wszystkim interesariuszom inwestycji. Z uwagi na obowiązujący na terenie kraju stan pandemii
COVID-19 oraz chęcią zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa sanitarnego konsultacje będą prowadzone
indywidualnie. W szczególności zapraszamy właścicieli nieruchomości, przez tereny których będzie przebiegała planowana
trasa gazociągu. W przypadku chęci wzięcia w konsultacjach, prosimy o wcześniejsze umówienie godziny spotkania pod
adresem: komunikacja.gdansk@gaz-system.pl lub pod nr tel. 603-208-928 oraz podanie w zgłoszeniu: imienia, nazwiska, gminy,
danych kontaktowych, na które zostanie wysłane potwierdzenie rezerwacji spotkania oraz dobrowolnie - nr działki
i obrębu.
Rejestracja spotkań odbywać się będzie do dnia 22 kwietnia 2021 r. do g. 22.00 Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenie i udział w konsultacjach oznacza akceptację Regulaminu Konsultacji Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZSYSTEM S.A. dla osób uczestniczących w Konsultacjach społecznych w związku z realizacją projektu budowy gazociągu KolnikGdańsk, który stanowi integralną część niniejszego zaproszenia-plakatu.

Składanie pytań/wniosków
Wszelkie uwagi i pytania dotyczące projektu można przesyłać na adres poczty elektronicznej:
komunikacja.gdansk@gaz-system.pl

Więcej informacji o inwestorze i projekcie znajdą Państwo na stronie:
https://www.gaz-system.pl/nasze-inwestycje/krajowy-system-przesylowy/kolnik-gdansk/
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REGULAMIN
KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Dla projektu budowy gazociągu Kolnik-Gdańsk

Z uwagi na ogłoszony na terenie RP stan epidemii koronawirusa, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w trosce
o bezpieczeństwo interesariuszy postanowił o organizacji Konsultacji Społecznych z uprzednią rejestracją spotkań.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konsultacji Społecznych, zwanych dalej Spotkaniem.

2.

Organizatorem Spotkania jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. zwany w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

3.

Spotkanie odbędzie się w Urzędzie Gminy Pruszcz Gdański, ul. Zakątek 1; 83-000 Juszkowo, sala konferencyjna (parter, wejście od parkingu)
w dniu 23 kwietnia 2021 r. w godzinach od 8.00 do 15.00.

4.

Uczestnikami Spotkania mogą być społeczności lokalne, właściciele nieruchomości lub ich przedstawiciele, przedstawiciele samorządów
lokalnych oraz pozostali interesariusze budowy gazociągu Kolnik-Gdańsk, którzy w dalszej części Regulaminu zwani są Uczestnikami.

5.

W związku z ogłoszeniem na terenie RP pandemii COVID 19 Spotkanie odbywać się będzie przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

6.

Uczestnictwo w Konsultacjach uwarunkowane jest wcześniejszą rezerwacją godziny spotkania.

7.

Przy rezerwacji spotkań obowiązuje kolejność nadesłanych zgłoszeń.

8.

Rejestracja spotkań odbywać się będzie do dnia 22 kwietnia 2021 r. do g. 22.00.

9.

Spotkania umawiane będą co 20 minut począwszy od godziny 8.00 do godziny 14.40. Ostatnie spotkanie kończy się o godzinie 15.00.

10. Brak rezerwacji terminu spotkania oznacza brak możliwości wzięcia udziału w spotkaniu. Osoby, które przyjdą w czasie Konsultacji Społecznych
bez wcześniejszego umówienia godziny spotkania nie będą mogły być obsłużone z zastrzeżeniem zapisu p.11.
11. GAZ-SYSTEM przewiduje organizację drugiego terminu spotkania w przypadku gdy zainteresowanie przewyższy możliwości rezerwacji wizyt w dniu
23 kwietnia 2021r. O drugim terminie Konsultacji Społecznych interesariusze zostaną powiadomieni odrębnym komunikatem poprzez stronę
internetową projektu, gmin i/lub media społecznościowe, lokalną prasę.
12. W każdym zarezerwowanym terminie spotkania może wziąć udział tylko jeden interesariusz. W szczególnych przypadkach np. inwalidztwa
dopuszcza się obecność także jednego opiekuna.

§2. REJESTRACJA UCZESTNICTWA W KONSULTACJACH
1. Rezerwacji wizyt należy dokonywać poprzez:
➢

Adres e-mail: komunikacja.gdansk@gaz-system.pl podając imię, nazwisko, gminę, nr działki, obręb i telefon kontaktowy lub e-mail, na który
należy wysłać potwierdzenie terminu wizyty.

➢

SMS-em na telefon: 603-208-928 podając imię, nazwisko, gminę, nr działki, obręb i telefon kontaktowy lub e-mail na który należy wysłać
potwierdzenie terminu wizyty.

2. Podanie w zgłoszeniu rezerwacyjnym danych dotyczących nr działki i obrębu jest dobrowolne i nie jest konieczne.
3. W celu wzięcia udziału w Konsultacjach uczestnik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem Konsultacji i w przypadku akceptacji postanowień
zawartych w niniejszym Regulaminie dokonanie wcześniejszej rezerwacji wizyty.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas zgłaszania uczestnictwa w
Spotkaniu.

§3. PORZĄDEK SPOTKAŃ
1. Za wpuszczanie gości na spotkanie odpowiada organizator.
2. Każdy uczestnik sam decyduje czy chce wpisać się na listę obecności.
3. Spotkanie nie jest utrwalane poprzez zapis wideo i dźwięku. Organizator nie wyraża zgody na utrwalanie spotkania w formie wideo i nagrania
dźwiękowego.
4. Na spotkaniu będą prezentowane mapy z przebiegiem projektowanej trasy gazociągu. Przedstawiciele inwestora i projektanta będą udzielać
informacji na temat przyjętych rozwiązań projektowych, planowanego harmonogramu, procedury odszkodowań i na temat innych kwestii
podnoszonych przez interesariuszy.
5. Wszelkie zachowania wykraczające poza przyjęte zasady, normy współżycia społecznego i prawo nie będą akceptowane. Uczestnicy nie mogą
podczas spotkania wygłaszać opinii, tez i poglądów nawołujących do nienawiści lub dyskryminacji jakichkolwiek osób na tle politycznym, rasowym,
kulturowym, etnicznym, wyznaniowym, światopoglądowym, religijnym lub ze względu na płeć. Ponadto niedopuszczalne jest propagowanie
ideologii i symboliki związanej z ustrojami totalitarnymi. Organizator zastrzega sobie możliwość wyproszenia osób ze spotkania naruszających zasady
wskazane powyżej.
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§4. DANE OSOBOWE
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 s. 1, sprost.: Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, s. 2), dalej
,,RODO”, informujemy, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: ul.
Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa).

2.

Głównym celem organizacji Konsultacji Społecznych jest przekazanie przez Inwestora informacji o przyjętych rozwiązaniach technicznych
planowanej budowy gazociągu Kolnik-Gdańsk oraz wypracowaniu przez Uczestników akceptowalnych dla stron i najlepszych rozwiązań w zakresie
realizacji prac budowlanych na terenach lokalizacji gazociągu i w związku z tym celem będą przetwarzane dane osobowe każdego Uczestnika.

3.

W związku z rejestracją na Spotkanie osób, wymagane jest wysłanie przez Uczestnika na adres: komunikacja.gdansk@gaz-system.pl; lub telefon
kom. 603-208-928 zgłoszenia rejestracyjnego zawierającego:
1) imię i nazwisko, gminę, nr działki i obrębu,
2) adres email, nr telefonu kontaktowego na który wysłane zostanie potwierdzenie rezerwacji terminu Spotkania.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest to warunkiem wzięcia udziału w Spotkaniu, a konsekwencją niepodania
danych osobowych (za wyjątkiem nr działki i obrębu) będzie brak dostępu i możliwości wzięcia udziału w Spotkaniu.
4.

Spotkanie nie będzie utrwalane poprzez zapis dźwięku i obrazu.

5.

Podczas Spotkania nie będą upubliczniane dane osobowe uczestników.

6.

Każdy uczestnik dobrowolnie udostępnia dane osobowe na liście obecności.

7.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz w interesie Administratora
danych, co stanowi podstawę prawną wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. e i f RODO w związku z informowaniem i promowaniem inwestycji o charakterze
publicznym, a dodatkowo ma charakter dobrowolny, w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt. a RODO.

8.

Dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, gminę, nr działki, obrębu będą przetwarzane w okresie związanym z realizacją
Spotkania jak również przez okres niezbędny do przechowywania danych dla celów archiwalnych, lecz nie dłużej niż przez okres pięciu lat.

9.

Nie przekazujemy danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

10. Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji, w tym nie profilujemy Pani/Pana w oparciu o dane osobowe.
11. W związku z realizacją celu przetwarzania dane osobowe są przetwarzane przez:

➢

naszych pracowników lub współpracowników,

➢

naszych dostawców usług IT.

Ponadto odbiorcami danych mogą być następujące podmioty:
➢

członkowie organów GAZ-SYSTEM,

➢

podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy, organy państwowe, instytucje),

➢

podmioty świadczące na rzecz GAZ-SYSTEM usługi w oparciu o zawarte umowy, w szczególności podmioty świadczące na rzecz GAZ-SYSTEM
usługi informatyczne oraz nowych technologii, niszczenia i archiwizacji dokumentów.

12. Ma Pani/Pan prawo do:

➢

dostępu do danych osobowych, czyli uprawnienie do pozyskania informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,

➢

sprostowania, czyli żądania uaktualnienia danych, jeśli okazałoby się, że zostały zebrane nieprawidłowe dane albo nie są już one aktualne,

➢

usunięcia danych osobowych, czyli żądania usunięcia wszystkich lub części danych osobowych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy
niezwłocznego usunięcia danych,

➢

ograniczenia przetwarzania, czyli żądania ograniczenia przetwarzania danych do ich przechowywania. Uchylenie ograniczenia przetwarzania
może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,

➢

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,

➢

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/Pani, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisy prawa,

13. 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.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Spotkaniu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że
przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.

2.

Konsultacje Społeczne nie stanowią imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.
2009 nr 62, poz. 504).

3.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego udostępnienia.

4.

Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowi warunek uczestnictwa w Spotkaniu i obowiązuje wszystkich Uczestników.
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