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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Po|5kie
RegionaIny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku
u|' Jana KIemensa Branickiego 17 A, 15-085 8iałystok
T. +48{85) 7330 320. F. +48(85) 7330 330. E. biatystok@wody.gov.pl

ZAWIADOMIENIE

Dyrektor Regiona|nego Zarzadu Gospodarki Wodnej W Białymstoku PGW Wody Po|skie na
podstawie ań' 61 s 4 oraz art. 49 u.tawy z dnia 14 czerwca !960 r. Kodeks postępowonio
odministracyjnego (t j .  Dz'U'z2o2or.poz.256zpóźn.zm'),zwanejda|ej, ,Kpa,, ,wzwiązk,," i t .  loprt
65, art 17, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 389 pkt 1, 6, 9 art. 397 ust. 1 i3 pkt. 1 rit. a) tiret 8, art. 4oo ust.7
i ań. 401 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 20 |ipca 2o!7 r. Prowo wodne |tj. Dz. U' z 2o2o r., poz' 3Lo z pÓirn.
zm.), zwanej da|e j,,ustowq,,, zawiadamia, że na Wniosek PKP Po|skie Linie Ko|ejowe S.A., ul. Targowa 74,
03 _ 734 Warszawa, reprezentowana przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowan|e
administracyjne w sprawie udzie|enia pozwo|enia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń Wodnych,
prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów oraz na usługę wodnq po|egajqcą na
odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte |ub zamknięte systemy kana|izacji
deszczoWej do urZqdzeń wodnych, w ramach zadania ,,Zoprojektowanie i Wykononie robót budowtanvch
W romoch projektu: Modernizocjo linii kolejowej nr 35 na odcinku ostrotęka - Chorzele,, .

Ponieważ w powyższej sprawie |iczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 4o1 ust' 3 Ustowy W zW.
z aft.49 /(po _ niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do pubIicznej wiadomości przez
zamieszczenie na tabIicy ogtoszeń RegionaInego Zarządu Gospodarki Wodnej W Białymstoku PGW Wody
PoIskie, na stronie BiuIetynu Informacji PubIicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody PoIskie
https://wodypo|skie.bip.gov.p|/rzgw-w-bialymstoku oraz na tabIicach ogłoszeń ini stronach BlP
urzędów na terenie działaIności których reaIizowana będzie objęta postępowaniem inWestycja.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastqpiło
jego pubIiczne ogłoszenie, tj. od dnia .................

(data zamieszczenia ogłoszenia)

Nadmienić na|ezY, iż w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego |ub stanu
epidemii ogłoszonego z powodu cov|D-19 wskazaną formą kontaktu z tut. or8anem jest kontakt
telefoniczny pod numerem 85 73 30 339 lub e-mailowy (alicja.turkot@wody.gov.pl). ponadto istnieje
moż|iwość przesłania części dokumentacji (w za|eżności od posiadanych warunków technicznych,
pojedyncze strony) w formie skanu na wskazany w niniejszym zawiadomieniu adres elektronrczny.
Jednocześnie w przypadku Wizyty osobistej W tut. Urzędzie (po uprzednim te|efonicznvm Iub
e-mai|owym usta|eniu terminu) na|eży zaopatrzyć się we własny sprzęt (aparat fotograficzny, kartkę
i długopis) do sporządzania odpisu Iub notatek oraZ środki ochrony indywiduaInej w posiaci rękaWIc oraz
maski ochronńej.

Akta sprawy dostępne są W Regiona|nym Zarzqdzie Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
z siedzibą u|. Jana K|emensa Branickiego 77A,75 _ o85 Biatystok, w Wydzia|e Zgód Wodnoprawnych,
pok. Nr 208 w godz. 8oo - 1600.

stosownie do aft, 9 Kpa poucza się, że fgod nie z ań. 4.J- Kpa W toku postępowania strony oraz
ich przedstawicie|e ipełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji pub|icznej o każdej
zmianie swego adresu, w tym adresu e|ektronicznego. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Z uwagi na konieczność dotrzymania terminu umoż|iwiającego Wypowiedzenie się co do
zebranych dowodów i materiałóW oraz zgtoszonych żądań, a także na skompIikowany charakteisprawy
stosownie do treści art. 36 5 1 Kpo, wYznacza się nowy termin załatwienia sprawy: 26 |utePo 2021 r.
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Dodatkowo informuję, iż zgodnie z art. 37 (po stronie służy prawo do wniesienia ponag|enia do
Prezesa Wód Po|skich za pośrednictwem organu prowadzacego postępowanie w przypadku
niezałatWienia sprawy w terminie. PonagIenie powinno zawierać uzasadnienie.

Otrzvmuia;

1. Pełnomocnik PKP Po|skie Linie Ko|ejowe s.A.
2. Strony powiadomione poprzez publiczne obwieszczenie zgodniefaat,49 Kpo
3 .  e t e

Do wiadomości:
1.PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Biuro Ochrony Srodowiska, ul. Ta tlowa 14, 03-734 warszawa

Informacie w przedmiotowei sprawie umieszcza sie na:

1. Biuletyn Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
2. Tablica ogłoszeń Regionalnego Zarzadu GospodarkiWodnej w Biatymstoku;
3. Biu|etyn lnformacji Pub|icznej itablica ogłosz €ń Urzędu Miasta ostrołęki
4' Biu|etyn Informacji Pub|icznej itab|ica ogłoszeń Urzędu Gminy ostrołęka
5' Biu|etyn Informacji Pub|icznej itab|ica ogloszeń LJrzędu GminY Rzekuń
6. Biu|etyn Informacji Pub|icznej itab|ica ogłoszeń Urzędu Gminy o|szewo Borki

o Biu|etyn Informacji Publicznej itab|ica og|oszeń Urzędu Gminy Baranowo
8. Biu|etyn Informacji Pub|icznej itab|ica ogłoszeń Urzędu 6minylednorożec
9. Biu|etyn lnformacji Pub|icznej itab|ica ogłoszeń Urzędu Gminy chorze|e
10' Biu|etyn lnformacji Pub|icznej itablica ogłoszeń starostwa Powiatowe8o w ostrołęce
11. Biu|etyn Informacji Pub|icfnej itabIica ogłoszeń starostwa Powiatowe8o w Przasnyszu

Państwowe G05podarstwo Wodne WodY Po|skie
RegionaIny zarząd Go5podarki Wodnej w Białymstoku
u|. lana KIemensa Branickiego 17 A, 15-085 Białystok
T. +48(85) 7330 320 . F. +a8(85) 7330 330 . E. bialystok@wody.gov.pl www.wooy.gov.pl



KLAUZULA lNFoRMACYJNA DoTYczAcA PRZETWARZAN|A DANYCH osoBoWYcH PoBRANYCH N|EBEZPoŚREDNto
OD OSOBY

KTóRE'] DANE DoTYczA

fgodnie zart. 14 ust. 1i2 Rozporządzenia Par|amentu Europejskiego iRady (UE) 2076/679 z dnla 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku 2 przetwarzaniem danych osobowych iwsprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchy|enia dyrektywY 95/46/WE (ogó|ne rozporŹadŹenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119
f 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., da|ejjako: Rozpor2ąd2enie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowYch iest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Po|skie z siedzibą przy
ul. Zelaznej 59A, 00-848 Warszawa (dalejjako: PGW Wody Polskie).

2) Kontakt z Inspektorem ochrony Danych w PGW Wody Po|skie moż|iwy jest pod adresem e.mai|: iod@wodv.Pov.o|
|ub |istownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Po|skie z siedzibą przy u|' ze|aznej 59Ą 00.848
Warszawa, z dopiskiem ,,lnspektor Ochrony Danych" albo pod adresem e-mail: riod.bialvstok@wodv.gov.pl lub listownie
pod adresem: RegionaIny zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku z siedzibq przy u|. ]. K. Branickiego 17A, 15-085
Białystok, f dopiskiem. ,,Regiondlny lnspektor ochrony Donych w Biołym'toku,,.

3) Pani/Pana dane osobowe takie jak adres, nr działki będącej Pani/Pana własnością Administrator pozyskał W toku
prowadzonego postępowania administracyjnego od Wnioskodawcy lub z organu władfy pub|icznej.

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarfane będą wce|u zalatwienia ninie.iszej sprawy na podstawie wyrażonej przez
Panią/Pana zgody (ań. 6 ust' 1 |it. a RozponQdzenia).

5) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być or8any wladzy pub|icznej oraz podmioty wykonujace zadania
pubIiczne Iub dzia|ające na zIecenie organów władzy publicznej, w zakresie iw ceIach, które wYnikają z powszechnie
obowiązującego praWa.

6) Pani/Pana dane osobowe będą prfetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 ce|ów
przetwarzania/ aIbo wycofania przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie'

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługuja P;ńilPanu następujqce
uprawnienia:
a) prawo do cofnięcia zgody w dowo|nym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust.2 |it. c Rozporządzenia) _

cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem; reaIizacja prawa moż|iwa jest poprzez kontakt w sposób w5kazany w pkt 2;

b) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, wtym prawo do uzyskania kopii tych danych
(podstawa prawna: art' 15 Rozporzqdzenia);
prawo do żQdania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczQcych
_ w przypadkU, gdy dane są nieprawldlowe Iub niekompIetne {podstawa praWna: art. 16 RozporzQdzenia);
prawo do u5unięcia danych o5obowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. u Rozporządzenia);
prawo do żqdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna:
ań. 18 Rozporządzenia);
prawo do pEenoszenia danych o5obowych Pani/Pana dotyczQcych (podstawa prawna: ań' 20 Rozporzqdzenia);
prawó donie pod|egania decyzji, która opiera 5ię wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wtym
profi|owaniu, i wywołuje Wobec Pani/Pana skutki prawne |ub W podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa
(podstawa prawna: art. 22 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 dotyczacych
narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art' 77 Rozporządzenia).

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będa pod|egały profi|owaniu.

d)

f)

Państwowe Gospodarstwo wodne wodY Polskie
ul. Grzybowska 80/82, 0G844 Warszawa
tel: +48122)37 20 21O I e mailr prezes@wodv.gov.pl


