
Łowicz, dnia 27.08.2021 r.

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 
Dyrektor 

Zarządu Zlewni 
w Łowiczu

WA.ZPU.5.502.4.1.2021.MP-B

INFORMACJA 

o wszczęciu postępowania
Na podstawie art. art. 10 § 1, art. 73 § 1 i art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 

Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. II. 2021 poz. 735; dalej jako k.p.a.) zawiadamia 
się, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zgodnie z art. 191 ustawy z 
dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (t.j Dz. U. 2021 poz. 624 ze zm.) dot. przywrócenia 
poprzedniej funkcji urządzenia wodnego przebiegającego przez dz. nr ew. 33/1 i 37/1 w m. 
Stara Rossocha, obr. ewid. Rossocha, gm. Rawa Mazowiecka.

Zgodnie z art. 10 k.p.a. informuje się, że Stronom przysługuje czynny udział w tym 
postępowaniu. Zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Zarządu Zlewni 
w Łowiczu zlokalizowanego w Łowiczu przy ulicy Ekonomicznej 6.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody 
w sprawie można składać na adres tutejszego organu w terminie 14 dni od daty odbioru 
niniejszego zawiadomienia.

Ponadto informuje się, że zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., 
w toku postępowania Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek 
zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania 
obowiązku, o którym wyżej mowa, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem wywołuje 
skutek prawny.

Po upływie powyższego terminu zostanie wydana stosowna decyzja administracyjna.
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Otrzymują wg strony następnej:

Otrzymują:

1. Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej, aleja Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa 
Mazowiecka, z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz obwieszczeni na łamach 
Biuletynu Informacji Publicznej na okres 14 dni oraz informację zwrotną dotycząca 
okresu wywieszenia przedmiotowego pisma;

2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody 
Polskie oraz tablica ogłoszeń Zarządu Zlewni;

3. A/a.

Do wiadomości:
1. Nadzór Wodny w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice.

Sprawę prowadzi: Marta Pierzyńska-Bogusz 
mail: marta.pierzynska-bogusz@wodypolskie.gov.pl tek: (46) 811-50-60 wew. 5

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Łowiczu, 99-400 Łowicz ul. Ekonomiczna 6 
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Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Załącznik nr 1 do Polityki Ochrony Danych Osobowych 
w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA 
DANYCH OSOBOWYCH POBRANYCH BEZPOŚREDNIO OD OSOBY,

KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe 
Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z 
siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: 
 lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą 

przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" albo pod adresem e-mail: 
 lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Warszawie z siedzibą przy ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony 
Danych w Warszawie".

iod@wody.gov.pl

riod.warszawa@wody.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku 
prawnego, tj. przeprowadzenia postępowania administracyjnego prowadzonego na podstawie art. 191 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia 
w zw. z art. art. 191 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.)).

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa co najmniej 10 lat, 
niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania oraz zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lica 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. 
U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) - Jednolitych Rzeczowy Wykaz Akt w PGW WP..

5) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące 
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych 

danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

- w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 
Rozporządzenia);

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa 
prawna: art. 18 Rozporządzenia);

6) 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 dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne dla realizacji 
celów, o których mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji 
tych celów.

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały 
profilowaniu.
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