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Wptyneto

do Biura Obstugi Klienta

 

W odpowiedzi na Pani pismo z dnia 27.09.2021 r. dot. petyeji mieszkanicow

ul. Olchowej i ul. Podgérnej w Zernicy w sprawie wykonania przylaczy z posesji

prywatnych do kanalizacji deszczowej budowanej w ramach zadania pn.: ,,Budowa

chodnika przy drodze powiatowej nr 2927 S ul. Olchowa w Zernicy — etap III”

informuje, ze w przedmiotowej sprawie wplynela petycja z dnia 14.09.2021 r.
i odpowiedZ w sprawie zostala udzielona osobom  zainteresowanym.

Niemniej odpowiadajac na Pani pismo zawiadamiam, ze z uwagi na bezpieczenstwo
mieszkancow i ich nieruchomosci wszystkie istniejace i wskazane do wpi¢cia

odprowadzenia zostang uwzglednione do wykonania w ramach w/w zadania
tj. przylacza zostana wpiete do budowanego systemu odwodnienia pasa drogowego
— kanalizacji deszczowej. Ponadto Powiat Gliwicki jako Inwestor zadania za

posrednictwem Zarzqadu Drég pokryje koszt zwiazany z wykonaniem niezbednych

w tym zakresie prac w obszarze stanowigcym pas drogowy drogi powiatowej.
Odnoszae sie natomiast do postulatu dotyezacego mozliwosci wykonywania

i podtgczaniastricte nowych nieruchomosci do budowanej kanalizacji deszczowe}
informuje, iz z uwagi na zapisy art. 234 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo

wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z poézn. zm.) oraz § 29 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z pdzn.

zm.) brak jest podstaw do sktadania deklaracji w tym  zakresie.
Przypominam bowiem, ze zgodnie z powyzszymi przepisami wiasciciel gruntu nie

A moze odprowadzaé w6d oraz wprowadzaé sciek6w na grunty sasiednie.

% 100-LECIE Do odprowadzania nadmiaru wéd opadowych i gruntowych z posesji stuza

iste natomiast urzadzenia melioracyjne, ktére nalezy wykonaé na terenie wlasnej

dziatki.
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Zgodnie z art. 13 ust. | i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Ww sprawie ochrony osdob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WEinformuje,ze:
1.

2.

3,

10.

Administratorem Pani/Pana danych jest Starosta Gliwicki z_ siedziba

w Gliwicach, przy ul. Zygmunta Starego 17;

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych — tel. 32231 96 86
email: iod@starostwo.gliwice.pl;

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywaé sie bedzie na podstawie
art. 6 ust. | lit. c oraz art.9 ust. 2 lit. b ogédlnego rozporzadzenia o ochronie

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 oraz ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o petycjach, wcelu rozpatrzenia petycji;
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda wylacznie podmioty

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie prawa, oraz
Kancelaria Prawna COMESTORRadcaPrawny Ireneusz Zarlok z Mystowic;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane przez czas nieokreslony
wynikajacy z kategorii archiwalnej ,,A” oznaczonej dla tego rodzaju spraw

w Rozporzadzeniu Prezesa Rady Ministr6w z dnia 18 styeznia 2011 1.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz
Ww sprawie organizacji i zakresu dziatania archiwow zaktadowych;

Posiada Pani/Pan prawo zadania od administratora dostepu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia ich

przetwarzania;
Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iz przetwarzanie Pani/Pana danych

osobowych narusza przepisy ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych wskazanego na wstepie;

Podanie danych osobowychjest obligatoryjne w celu realizacji obowiazkow
prawnych administratora i znajduje umocowanie w przepisach z zakresu
procedury administracyjnej;

Pani/Pana dane osobowe nie beda przekazywane do panstwa trzeciego/
organizacji miedzynarodowej;

Pani/Pana dane osobowe nie beda przetwarzane w sposdb zautomatyzowany
i nie beda profilowane.

 


