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STAROSTA NOWODWORSKI                                                              

ul. gen. Władysława Sikorskiego 23         

82-100 Nowy Dwór Gdański. 
                                                                                                                 Nowy Dwór Gdański, dnia 2020-04-21 

AB.6740.119.2020.EŚ 

                  ZAWIADOMIENIE 

                        o wszczęciu postępowania 

 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego                           

(t.j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256), 
 

zawiadamiam, że w dniu 2020-03-27 na wniosek Zakładu Usług Budowlanych „MYTYCH” Sp. z o.o.,                        

z siedzibą: – ul. Żyrardowska 83C, 82-300 Elbląg, 
 

zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

obejmującej budowę czterech budynków garażowych – zadanie 6 w ramach budowy zespołu budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych w Nowym Dworze Gdańskim przy ulicy Dworcowej, na terenie działek                      

nr  819/6, 819/7, 819/8, 819/9, 819/10, 819/11, 819/12, 819/13, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański.  
 

Zgodnie z art. 28 ust. 2 – ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), stronami                      

w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę są: Inwestor, będący właścicielem działek nr  819/6, 819/7, 

819/8, 819/9, 819/10, 819/11, 819/12, 819/13, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański oraz właściciele działek     

nr 820, 638/3, 638/2, 636/2, 636/1, 630/2, 629/4, obr. ewid. 0002, Nowy Dwór Gdański, znajdujących się                            

w obszarze oddziaływania obiektów. 
 

W związku z powyższym informujemy, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia,           

w Urzędzie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim, w Wydziale  Architektury i Budownictwa  

(pokój nr 7), strony mogą zapoznać się planowanym zamierzeniem inwestycyjnym oraz zgłosić w wyżej 

wymienionej  sprawie wyjaśnienia, ewentualnie zastrzeżenia w formie pisemnej: 

- w poniedziałki, wtorki, czwartki  w godzinach od 730 do 1530,  piątki w godzinach od 730 do 1430  oraz w środy  

w godzinach od 730 do 1630.                          
 

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. 
 

Jednocześnie informuję, iż w związku z wprowadzeniem zasad ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się wirusa 

SARS-Cov-2 (koronawirusa), będących konsekwencją ogłoszonego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii,                  

w razie potrzeby zapoznania się z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym Starosta Nowodworski prosi o kontakt 

telefoniczny (55 247-36-71 wew. 103) lub mailowy (e.swigon@nowydworgdanski.pl) w celu ustalenia sposobu zapoznania 

się z aktami sprawy.   
 

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  w toku 

postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji 

publicznej o każdej zmianie swego adresu.          

W razie zaniedbania w/w obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 
  

Jednocześnie informujemy, że w przedmiotowym postępowaniu administracyjnym bierze udział więcej niż 

dwadzieścia stron. Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania 

administracyjnego, będzie dokonywać zawiadomień o decyzjach i innych czynnościach organu administracji 

publicznej w formie, o której mowa w art. 49 § 1 w/w ustawy, t.j. w formie publicznego obwieszczenia                        

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej (www.bip.nowydworgdanski.pl) oraz na Tablicy 

Ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim.                              

Na podstawie art. 49 § 2 w/w ustawy, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, 

w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

                                                      
                     

                                                                                                       Z up. STAROSTY 

                                                                                                       Marek Miszewski 

                                       Kierownik 

             Wydziału Architektury. i Budownictwa 

                                                                                                   /-/ podpis nieczytelny 
 

                                         

Otrzymują: 

1. Inwestor. 

2. Wykaz stron wg odrębnego rozdzielnika.  

3. a/a. 

http://www.bip.nowydworgdanski.pl/
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH                                                                                                                            

W STAROSTWIE POWIATOWYM     W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679    z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, reprezentowane przez 

Starostę Nowodworskiego, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański, e-mail: 

starostwo@nowydworgdanski.pl,  tel. 55 247 36 71 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 

sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: 

iod@nowydworgdanski.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa 

(art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r.,       

poz. 511 ze zm.) oraz innych ustaw i przepisów regulujących wykonywanie zadań powiatu. 

W zakresie w jakim załatwienie sprawy odbywa się w sposób milczący, podstawą przetwarzania danych osobowych 

są również przepisy art. 122a – 122h Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.;                       

t.j. Dz. U. 2020, poz. 256). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych  w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein  i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan,  że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia                  

o ochronie danych osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem 

realizacji celu, o którym mowa   w punkcie 3. 

Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych,  a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

 

mailto:starostwo@nowydworgdanski.pl

