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ZAWIADOMIENIE
wszczęciu post ępawania

o

Na

podstawie art. 61 51

i

5 4

administracyjnego (tekst jednolity: dz.
ust.
z

1

pkt 3 lit. b oraz pkt. 4 ustawy

z

ustawy
U. z

z

2020

dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
r.

poz. 256) oraz art. 389 ust. 9 w zw. z art. 17

dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne

(Tekst jednolity: Dz. U.

2020 r., poz. 310)

-zawiadamiam—
o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 27 maja 2020 r. (data wpływu: 28.05.2020 r.) złożony

przez pełnomocnika

Wnioskodawców w

sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

na wykonanie urządzenia wodnego w postaci mostu zlokalizowanego na cieku Kruszynka (działka

nr 614 obręb 0010 Kraśnik Górny) w celu dojazdu do działki nr 74 obręb 0010 Kraśnik Górny,
gm. Bolesławiec.
Z l.poważnienia
Dyrektora Zarz „dll Z ! mi w Lwówku Sląskim
Parisa-racie Gosp :clars c Vodne Wody Polskie
Kierownik Dzie u Z 6 Wodnoprawnych
,

._

Magdalena Czafurska-Dziak

Stosownie do treści art. 10 oraz 73 5 1 ww. ustawy kodeks postępowania administracyjnego w terminie 7 dni od daty
otrzymania niniejszego zawiadomienia, strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym,
a także składać pisemne
ustne wyjaśnienia oraz wnioski, dotyczące przedmiotowej sprawy w Państwowym Gospodarstwie
Wodnym, Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, ul. Jaśkiewicza 24, 59-600 Lwówek Śląski.
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Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag
ewentualnych uzupełnień do sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną
na podstawie złożonego wniosku materiałów zgromadzonych przez organ.
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Realizując obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Administrator Danych Państwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, uprzejmie informuję, że:
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administratorem danych jest Prezes Wód Polskich, ul. Grzybowa 808/82, 00—844 Warszawa,
dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z celem określonym w składanym wniosku,
dane będą udostępnione wyłącznie Państwowemu Gospodarstwie Wodnemu Wody Polskie,
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres określony wJedno/itym Rzeczowym Wykazie Akt Państwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem usługi,
przysługuje Pani/Panu prawa dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
wdowa/nym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się
na podstawie zgody) którego dokonana na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iz' przetwarzanie danych osobowych
dotyczących Pani/Pana narusza przepisy 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 dyrektywy95/46/WE,
Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny,
dane podawane są dobrowolnie,
Z inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e—mail: iod@wody.gov.gl.
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