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Informacja 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 
 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020, poz. 624)  

podaję do publicznej wiadomości informację 

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu 

wszczął postępowanie administracyjne 

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 

 

przebudowę urządzenia wodnego – rowu melioracyjnego zlokalizowanego na terenie 

nieruchomości oznaczonej nr ewid. 129/3 obręb Gizałki). Przebudowa rowu będzie polegała na 

wykonaniu rurociągu Ø 500 mm na długości 40,0 m. 

 

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy 

z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020r., poz. 624).  

 

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania 

do publicznej informacji (tj. tablica ogłoszeń, BIP) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego 

pisma, a następnie informację że była wywieszona, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem należy 

niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. 

Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Urząd Gminy Pleszew 
ePUAP /j08cq8m3td/SkrytkaESP 

2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań 
 
 
 
 

Dyrektor 

Anna Marecka 

/podpisano elektronicznie/ 
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Klauzula I 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję. że:  
1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w 
Warszawie 00-848 Warszawa,  ul. Żelazna 59A; zwane dalej „Administratorem 
danych”. 

2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie 
postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej, 

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z 
przepisów: 

− ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 735),  

− ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. 2021, poz. 624 z późn. 
zm.) lub,  

− ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.  poz. 784), 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym 
dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 
podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów 
informatycznych. 

6) podanie danych jest wymogiem ustawowym;  
7) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych 

osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu 
nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji, w tym profilowaniu; 

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania. 

10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym 
Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: 
iod@wody.gov.pl, tel. 22 372 02 76; 

 

Klauzula II 

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZY POBIERANIU DANYCH NIEBEZPOŚREDNIO OD OSOBY 

Zgodnie z art. 14 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) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016), informuję, że: 
1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w 
Warszawie 00-848 Warszawa,  ul. Żelazna 59A; zwane dalej „Administratorem danych” 

2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania 
administracyjnego. w tym wydanie decyzji administracyjnej. 

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku  
prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust, 1 lit. c rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). wynikającego z przepisów: 

− ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 
2021 r. poz. 735), 

− ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj.  Dz. U. 2021, poz. 624 z późn. zm.)  

− ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania 
na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.  poz. 784), 

4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko 
i imię/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, 
stan cywilny, nr ksiąg wieczystych. numer ewidencyjny PESEL; inne informacje 
przekazywane przez wnioskodawców/organy administracji publicznej. 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 
osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa:  

6) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane następującym kategoriom odbiorców: 
podmioty współpracujące w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów 
informatycznych. 

7) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta 
strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym.  

8) posiada Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich 
sprostowania lub usunięcia, wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych;  

9) Pani Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu; 

10) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania. 

11) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie 
Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl, tel. 
22 372 02 76; 
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