
Włocławek, dnia 28 października 2020 roku 

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 

Dyrektor 
Zarządu Zlewni 
we Włocławku 

WA.ZUZ.7.4210.185.2020.MK 

Na podstawie art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 401 ust. 3,4 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 (t.j. 
Dz.U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) - Prawo wodne 

że na wniosek Gminy Słubice z dnia 21.08.2020 roku zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie: 
1. Stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Starosty Płockiego z dnia 24.11.2010 roku znak RŚ.II.6223-1/9/2010 

pozwolenie wodnoprawne na pobór wody podziemnej z utworów czwartorzędowych, z dwóch studni 
Nr 1 i Nr 2, zlokalizowanych na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie (działka gruntowa nr 
ewidencyjny 448) na potrzeby wodociągu wiejskiego „Grzybów" oraz odprowadzenie wód 
popłucznych ze Stacji Uzdatniania Wody w Grzybowie poprzez typowy odstojnik, o pojemności 10 m3 

do rowu. 
2. Wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z 

utworów czwartorzędowych ze studni nr 1 i 2 zlokalizowanych na działce o nr ewid. 448/2 obręb 
Grzybów, gmina Słubice oraz odprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych za pośrednictwem 
istniejącego wylotu DN 200 mmm zlokalizowanego na działce o nr ewid. 547/1, obręb Grzybów do 
rowu. 

W związku z powyższym, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego, aby zapewnić stronom czynny udział w każdym studium postępowania, 
a przed wydaniem decyzji, umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i zgłaszania 
ewentualnych uwag informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w terminie 21 dni od daty 
podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. 

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni we Włocławku, z siedzibą ul. Okrzei 74a, 
87-800 Włocławek, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 220, w godz. 8 0 0 - 1600. Sprawę prowadzi 
pan Maciej Kwiotek (telefon 54 230 20 53). Ze względów organizacyjnych proszę o wcześniejszą informację 
telefoniczną o fakcie przybycia celem zapoznania się z zgromadzonymi materiałem dowodowym. 

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag 
i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie 
zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. 

OBWIESZCZENIE 

zawiadamiam 

DYREKTOR 

2. Starostwa Powiatowego w Płocku 
3. https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie/ 

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-warszawie/


Zgodnie z art. 13 i 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 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. 

Żelaznej 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: iod@wodv.gov.pl lub 

listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa, 
z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" albo pod adresem e-mail: riod.warszawa@wody.gov.pl 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". 

3) Pani/Pana dane osobowe takie jak adres zamieszkania i numer nieruchomości Administrator pozyskał z wypisu z rejestru 
gruntów. 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego, tj. 
przeprowadzenia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zw. z 
art. 104 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego i ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne). 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia 
wodnoprawnego. 

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (podstawa prawna: art. 13 ust. 2 lit. c Rozporządzenia) - cofnięcie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
realizacja prawa możliwa jest poprzez kontakt w sposób wskazany w pkt 2; 

b) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa 
prawna: art. 15 Rozporządzenia); 

c) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących -w przypadku, gdy dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia); 

d) prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia); 
e) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 

Rozporządzenia); 
f) prawo do przenoszenia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 20 Rozporządzenia); 
g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 

21 Rozporządzenia); 
h) prawo do nie podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i 

wywołuje wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływa (podstawa prawna: art. 
22 Rozporządzenia). 

7) 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). 

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