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ZAWIADDMIENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z arL.61 $ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j' Dz. U. z 2018 r', poz. 20g6 ze zm'), zawiadamiam, że na wniosek z dnia 30.12.2o1g r. (data wpływu
do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim:31.12'2019 r.), uzupełniony przy piśmie
z dnia 11.02'2020 r. (data wpływu do Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim: 12.02.2020 r'),

Pana Bartosza Dyszkiewicza, pełnomocnika Grniny Sadkowice zostało wszczęte postępowanie
administracyjne W sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie oczyszczonych wÓd
opadowych i roztopowych do zeki Rokitna (dz. nr ewid. 246, obręb Sadkowice, gm' Sadkowice,
pow. rawski).

Zgodnie z art. 10 $ 1 kpa, strony mają prawo brac czynny udział w kazdym stadium postępowania,
a pzed wydaniem decyzji mogą wypowiedziec się co do zebranych dowodÓw i materiałow
oraz zgłoszonych ządań'

Strony mogą zapoznac się z dokumentami orłlz składaÓ uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie
w terminie 7 dni od daty otzymania niniejszego zavr'iadomienia w siedzibie Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Zaząd Zlewni w Piotrkowie 1'rybunalskim pokÓj nr 1 16a w godz' 8:00-15:00.

otrzymują:

1. Bartosz Dyszkiewicz
2. RZGWw Warszawie
3. aa

Do wiadomości:

L Uząd Gminy Sadkowice (cetem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
2' Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej (celem wywieszenia na tablicy ogloszeń)

Paristwor,r'e C ospodtrrsnr,o Wodne !V ociy polskie
Zarząd Zleivni w Piol'rłowie Trvł;una]slrinl
ul' Młvnarska Ż, 97-300 Piotrków'I'rybuLralski
ełnai} : zz_piotr kowtYbuna]ski(dwody. gQy€!
tel.509 973777, 511 Śj65 B]2

-

wrvw.rvody.gov.pl



2l

l%g Państwowe
fu Gospooarstwo vvoone

Ęfl tVotivPolskie

Klauzula informaryjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe (:cspodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844
ul. Grzybowska 80/82.

jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzarlia Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania PGW WP, a także
przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z lnspektorem ochrony Danych osobowych w PGW WP za pomocą
adresu iod(owodv.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

' wypełnienia obowiązków prawnych, wynikających z ustawy Prawo tvodne (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia);

' w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie
i celu określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia)'

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędnydo realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofan|a
pnez Panią/Pana zgody na ich pIzetwarzanie.

''v związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące upraWnienia:
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

o daneniesąjużniezbędnedocelów,dlaktórychbyłyzebranelui,winnysposóbprzetwarzane,
o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec pIzetwarzania danych osobowych,

' osoba/ której dane dotyczą wycofała zgodę na przetvJarzanie rlanych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma
innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

o dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
o dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obo\viązku wynikającego z przepisów prawa;

d' prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
. osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
o przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem' a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, Źądają€ W zamian

ich ograniczenia,

' Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony
lub dochodzenia roszczeń,

o osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwai'zania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy
po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e' prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przestanki: zaistnieją przyczyny
zWiązane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstaWie zadania realIzowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych
(art' 6 ust' 1 |it a RoDo), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie' cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, które8o dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. z obowiązującym praWem'

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Dan'/ch osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących na.usza przepisy ogólnego rozporządzen ia o ochronie da nych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w syi'Jacji gdy pnesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis
prawa lub zawarta między stronami umowai W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych osobowych
Administratorowi jest dobrowolne.

Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i lrie będą profilowane.
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