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ZAWIADOMIENIE 
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r roku Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 624 z późn. zm.), art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn. zm.) informuję, iż na wniosek Pani Edyty Rękas 
i Pana Dariusza Bukowskiego reprezentującego spółkę Kelvion Machinę Cooling Sp z o. o. z siedzibą 
w Świebodzicach, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie:

wydania dla spółki: Kelvion Machinę Cooling Sp. z o. o., ul. Sikorskiego 38, 58-160 Świebodzice, 
pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzenia 
podczyszczonych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu zakładu produkcyjnego 
zlokalizowanego w Świebodzicach przy ul. Strefowej 6 istniejącym wylotem DN400 do urządzenia 
wodnego - rowu melioracyjnego R-F (dz. nr 238/14, obręb Pełcznica 1, gm. Świebodzice).

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Legnicy z siedzibą przy ul. M. Rataja 32, 59-220 
Legnica, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, w dni robocze w godzinach od 8— do 15—.

Przed wydaniem decyzji, strony postępowania zgodnie z art. 10 § 1 i art. 73 ww. ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego, mają możliwość zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, 
wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag, wniosków i zażaleń 
w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

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.

Informuję również, że organ może odstąpić od zasady określonej w art. 10 § 1 ustawy z dnia 
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w przypadku, gdy wszystkie strony zrzekły 
się swego prawa.

Niniejsze zawiadomienie zostaje przesłane stronom, zamieszczone w publicznie dostępnym 
wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu http://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw- 
we-wroclawiu/, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. M. Rataja 32, 59-220 Legnica oraz przesłana do Urzędu 
Miejskiego Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice.
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 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) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm, dalej jako: 
Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-844 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, 00-844 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych" albo pod adresem e-mail:  lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu z siedzibą przy ul. Norwida 34,50-950 Wrocław, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych we Wrocławiu",

iod@wody.gov.pl
riod.wroclaw@wody.gov.pl

3) Pani/Pana dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, nr dziatki ewidencyjnej Administrator pozyskałz przedłożonego wniosku/podania wraz z załącznikami.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.

624 z późn. zm.) podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 4 celów przetwarzania, lecz nie krócej niżokres wskazany w przepisach o archiwizacji tj. ustawie z dnia 

14 lipa 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
6) 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) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane nie
mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 
o ochronie danych osobowych (Oz. U. z 2019 r. poz. 1781);

b) prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych (poprawiania) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 18 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 mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Otrzymują (ZPO):
1. Wnioskodawca

strony postępowania wg informacji zawartych w aktach sprawy,
3: aa (WR.ZUZ.l).

Sprawę prowadzi:
Ewelina Bień, tel. 76/ 862-70-07, wew. 15

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Legnicy, ul. M. Rataja 32, 59-220 Legnica
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