Piotrków Trybunalski

Państwowe

/l2

03.2021

r.

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WA.ZUZ.3.4210.501.2021.DM

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego

(t.

Na podstawie art. 61

§ 4

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek pełnomocnika PKP Polskie Linie

Kolejowe SA, ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
pozwolenia wodnoprawnego na:
- prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące, przewodów w rurociągach osłonowych pod dnem
rzeki Drzewiczki w km 64+300.
Lokalizacja przejścia: dz. nr ewid. 370/2

Jednocześnie

zgodnie z

art.

- obręb 0025

Sitowa, gm. Opoczno, pow. opoczyński, woj. łódzkie.

10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego, informuję o możliwości wypowiedzenia się, przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów

i materiałów w przedmiotowej sprawie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawia
Ze zgromadzoną dokumentacją w ww.

oznać się w god

ach od 8°0 - 15°0

po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

'

'

-

Pio t r

Otrzymują:
1.

L
GrabOWSKI;
I

Pan Alan Bednarczyk GLOBAL Jaśkiewicz i Pluta spółka jawna

i
I

ul. Janowska 1, 20-509 Lublin
2.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

3.

aa

Do.wiadomości:

(<lrząd Miasta i Gminy Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno (ce/em wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
2. Starostwo Powiatowe w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, 26-300 Opoczno

(celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)

3. Nadzór Wodny w Białaczowie

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Z<:irząd Zlewni w Piotrkcwie Trybunalskim
ui.

Ga

briela Narutowicza

9/13, 9i·300 Piotrków Trybunal5ki

tei. 509 975 777, e-mail: zz-piotrkowtrybllna!ski@wody.gov.p!

·w-...1·w. wody.gov. pl

KLAUZULA INFORMACYJINA
DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYC:H OSOBOWYCH
Zgodnie

z art. 13

ust. 1 i 2

Rozporządzenia

Parlamentu

Europejskiego

i Rady

(UE)

2016/679

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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 ze zm., dalej jako: Rozporządzenie)
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

2)

Kontakt

z Inspektorem

Ochrony

Danych

w PGW Wody Polskie

możliwy

jest

pod

adresem

e-mail:

iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą
przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" albo pod adresem e-mail:
riod.warszawa@wody.gov.pl

lub listownie

pod

adresem:

Regionalny

Zarząd

Gospodarki

Wodnej

w Warszawie z siedzibą przy ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor
Ochrony Danych w Warszawie".

3)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w związku z art. 407 ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)).

4)

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa.

5)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6)

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres co najmniej 10 lat,
niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania oraz zgodnie z przepisami wydanymi
na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) - Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt w PGW WP).

7)

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a)

prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych
danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia),

b)

prawo

do

żądania

sprostowania

(poprawiania)

danych

osobowych

Pani/Pana

dotyczących -

w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia),
c)

prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa
prawna: art. 18 Rozporządzenia).

8)

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).

9)

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne dla realizacji celów, o których mowa w pkt 3,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów.

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały
profilowaniu.

