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ZAWIAOOMIENIE

Dyrektor Zarzadu Zlewni W6d Polskich w Gliwicach, na podstawie aat.61 5 4 ustawy zdnia
14 azerwca 1960 r. - Kodeks postqpowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2077 t. poz.7251

z p6in. zm.) oraz art. 389 pkt I w zwiqu ku z art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 16 pkt 69, an. 397 ust. 3 pkt 2, art.
4o0 ust. 7 i an. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne IOL U. z2071t. poL.7566 z p6in.
.m-),

informuje

o wszczeciu postepowania administracyjneSo na wniosek Zarzedu Dr6t Wojew6dzkich w Katowicach,
40-509 Katowice, ul. Lechicka 24 dzialajEceto przez Pelnomocnika - Pana Keysztofa Tr6lka z Biura
Studi6w i Projekt6w (omunikacji 5p. r o.o., 40-619 Xatowice, ul. Prusa 42 w sprawie wydania
pozwolenia wodnoprawneBo na usiutQ wodnq obejmujQcq odprowadzanle w6d opadowych
iroztopowych do r2eki Psiny poprzer wylot kanalizacji des,czowej w km 18+614,5 w ramach inwestycji
pn.:,,Przebudowa Drogi wojew6dzkiej nr416 w miejscowoaci Pietrowice wielkie".

lnformujemy ponadto, ie

zgodnie z aft. 10 5 1 ustawy - Kodeks postqpowania administracyjne8o strony maje moiliwo6i
skladania uwag iwniosk6w, a takie wypowiedzenia siq w terminle do dnia 23 listopada 2018 r. co do
zebranych dowod6w i material6w oraz zgloszonych 2Edai, przed wydaniem decyzji
w pr2edmiotowej sprawie, kt6re pnewiduje siq do dnia 7 grudnia 2018 r-,

z8odnie z art.73 51i5 1a ustawy - l(odeks postepowania administracyjnego strona ma prawo
wtlqdu w akta sprawy wlokalu or8anu, tj. w Zarzqdzie Zlewni w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul.
Robotnicza 2, w Dzia,e ZB6d Wodnoprawnych (pok6j n 23,iel.691 1O2 2741,

zgodnie z art.41 51i5 2 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, wtoku postqpowania
strony oraz ich przedstawiciele ipelnomocnicy maiQ obowiEzek zawiadomia organ administracji
publicznel o kaidej 2mianie swego adresu, w tym adresu elektroniczne8o, a w razie zaniedbania tego
obowiAzku doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
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OtEm!ial
1 Pa. Knyetof lrdlk. (PelnomocnLkzanedu D16gwojew6dzkich w Katowicach)

B ura Studi6w i Prclekt6w komunikacjiSp. z o.o.
40-619 (atowice, !1. Pru$ 42

2. Paistwowe Gorpodarrtwo wodne Wody Polskie Reglonalny zaEtd Gospodarki wodnej wGliw,cach

44-100 Gliwice. ul. Sienkiewia.2
3. Skarb Padstwa - Starona Racibo6ki (drialka nr 340obreb0009 Prevowice wielkie )

47-400 Racib6r!. Plac Okr.ei4
4. Okre8 PosklegoZwiazku Wedkarsk€so w Opolu

45{31Ooole. ul. Mal.rewskiego 1

Unqd Gmlny w Pietrowicach Wielkich
47-480 Pietrowice W elkie, ul. Szkol.a 5

r oroiba o mdanl. do publlctnei wiadomoici ooppe! wvwl.lrenie .a tablic! oslos2ei na okres Tdnl I twrot !
.dnotacla o teminad wwieir€nla (l!b poplze? liny:wyczajono payjety spoi6b obwlevczania).

2. Starostwo Powiatowe w Raciboau
47-400 Raclb6r?, Plac Okrzei4
. oroaba o oodrnle do oub icznei wiadomoi.i popizez wvwleeenie na tablicv oEloszei n. okres Tdni ilwrot r
adnota.ia o terminach wvwiesre.ra (lub popEe. innyzwlczajowo pzyjety spos6b obwies!cza. a)

Zgodniezart.13ustliust.2rozpozadz.nleParlam.ntnturop.jslie8olRady(UE)20!6/697rdnE27kwi€tnia2015..wsprawieochrony
os6b flzlr2ny.h w zwlarku : grzetwaEnlem danych oebowych I w sprawle rwobodnego lueptwyu t.ki.h danych ora: uchylenia dyrektywy
9sl45lwE io&lne rozpo.zldzenieo ochron e danych)(D,-Un. UE 1119 20a0s.2015 rtr.1,), inrormuh,lel

1, Admi.istnro@n Pani/p.na d.nych osobowcn j€n Panr&ow€ cospodr6rwo wodn€ wody Polskie riiedribl w.&awie 0o 3t4,
ul. GEyb*sl, a0/32. Xont.kl : lnsp€ktorem ochrony danych osbowy.h w PGw wp moi isy jen pod adr.sem
e mail lq!@:!91&i9!4!

2. PnetwaEanie P.nilPana danych na n. celu prowadzeni€ portepowanla.dmlhinracyjne3o, w tyn,ydani€ de.y,ji administEcyji€jj
3. Podstawa pnelwinan a Panl/Pana danych osobowrch le5t wypetni€ni€ obowitzku pdwneSo ciireceSo.a admin6traton€ danych

(an.6 ust.1lt. c)rozroizadz€nE Parlamentu EuropeFklesoi RadyiUE 2016/697), wynik.jacy(h rpnepisdw:
- ustaBy: dni. 1,1 aetuo 1960r xod€kt postQpo*a.i. .dminiiEcyinqo (t.klt j.dnol yoz (J. z 2olh,)ot.L2514a.),
usr.wyzdnia 20llp.a 2o17r.- Pr.wo wodne (Dz- u. ! 2017r. pe. 1566 r€ rm.),

' ust.wy z dni. 3 paid:iernik 20o8r. o udonepnian'u 
'nlornacji 

o arodowjtku ireSo ochron'e, udzi.re spoleczeistwa w ochroiie
arodowiskaoraroocenachoddzhlywa.aa..nodowBko(re[njednority0z.U.z2017r.po:.140szerm.);

4. Admlnist6tor d.nych pEetwa,a mstqpujQe Paii/P.na da.€ osbowe: hazwislo i imh (inion!), .d.es zamies,kania, ad/es
am€ldowania I adres korespondencyj., 3t i qnlilny, nr ktl4 wl.czy3tych, numer ewideh.yjny PESEI- nuh.ry NlP, REGON oraz
xRS.jaki i.n.lnfom.cje pEeka.y*ane p@z wniGkodawce / organy .dmanbrBcli plblian.jj

5. Admmistr.ror nie pn€widui. motllwoki powi€r4.'a paetwara.ych daiy.h i.nemu podm6towi;
6. PodrniE Pani/PaM danrrhjesl *,ymogiem un wo[ym;
7. Ponada Pa.i/Pan prawo do:

tqdania dosrepu do lreaciswoich d.ny.h osobowy.h.lch sarostowanla lub us!nie.ia,
wnietienia skar8o do or€:nu n.dzorcrego- Prezesa Uredu fthrony oa.rrh OsobowY(h;

3. Pan/Pana d.n.oobore nie podlea.la ,.utomaw.owanemu podejmowaniu decFji, w ryn p,olilowaniu;
9 Okles ,nedowy*ania Pany' Pan. daiy.h osobowyth *,tnil, zprzepis6w pr.*a tj , io.porrtdrenia Preree Rrdy Minist,jr r dnia

18 rtyenia 2011r. w 3pEwi. inntokci lancelaryjnej, iednolltych de.rowych wvkazdw aki orai i.st.ukcll w spraw'e o.santraq' 
'zakresu d.iatanaa ar.hiw6w zakhdowy.h, ustawy ? dna 14 llpca 1981r. o.arodowym zrobie.rchiwalnyh oEr preph6w
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