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Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie

Dyrektor Zarządu Zlewni
w Zamościu

LU.ZUZ.3.421.302.2019.AT

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz W nawiązaniu do art. 388 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek złożony
przez Gminę Adamów, Adamów 116, 22-442 Adamów, W imieniu i na rzecz którego działa na mocy
udzielonego pełnomocnictwa - Pan Janusz Łuczka, postępowania administracyjnego W sprawie Wydania
pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Jacynka
W km 1+590, linii kablowej oświetlenia ulicznego YAKXS 4x35, ułożonej W rurze osłonowej typ SRS 50x43,
wykonanego metodą przecisku sterowanego.

Jednocześnie mając na uwadze art. 10 § 1 Kpa, który stanowi, że organy administracji publicznej
obowiązane są zapewnić stronom czynny udział W każdym stadium postępowania, a przed wydaniem
decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych
żądań, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się, co do zebranych
dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego
zawiadomienia.

Akta sprawy dostępne są W siedzibie PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zamościu ul. Młyńska
27, 22-400 Zamość, piętro III, pokój nr 303 w godzinach pracy urzędu tj. od 80° do 1600.

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez Strony uwag
í ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postepowanie administracyjne zostanie
zakończone decyzją, wydaną na podstawie wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.
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Otrzymują (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru);
1. Pan Janusz Łuczka - Pełnomocnik
2. PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej W Lublinie, ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin
3. a/a
Do wiadomości:

(1) Urząd Gminy Adamów, Adamów 116, 22-442 Adamów (z prośbą o podanie do publicznej wiadomości
oraz odesłanie inf. z podaniem terminu wywieszenie zawiadomienia, na e-mail:
zz-zamosc@Wody.gov.pl)

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni W Zamościu, ul. Młyńska 27, 22-400 Zamosc
tel.: +48 (84) 677 59 ZO, e-mail: zz-zamosc@wody.gov.pl
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Klauzula inzormaczina dogzcggca grzetwarzania danych osoboflch

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogóh1ego rozporządzenia* o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
informuję, iż:
l) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą
w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest
pod adresem e-mail: iod@wody,gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 z dopiskiem ,,Inspektor ochrony danych”, a także z Regionalnym
Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: riod.lublin@wody,gov.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

0 wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. l lit c
Rozporządzenia);

0 wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed
wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b Rozporządzenia);

0 wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia);

0 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. l lit a
Rozporządzenia).

4) Odbiorca Pani/Pana danych osobowych mogą być:
0 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.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów
przetwarzania, albo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie.
6) W 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 ograniczenia przetwarzania danych osobowych - w przypadku, gdy:
0 osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
0 administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do

ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
c. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

d. prawo do cofnięcia zgody w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie
zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia
zgody przysługuje Pani/Panu w dowohiym momencie, cofnięcie udzielonej zgody nie ma wpływu na
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofiiięciem.

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa
się na podstawie zgody, podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne jednak ich niepodanie
skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu.
8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu.

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (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/\NE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni W Zamościu, ul. Młyńska 27 22-400 Zamość
t l.: 4 _ ' .9 + 3 (34) 677 59 70, e mail. zz-zamosc@wody.gov.pl


