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oBwtEszczENrE
Dyrektor Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Bialymstoku PGW Wody Polskie, na podstawie
art. 49 usta wy z dnia L4 czerwca !960r. Kodek postQpowonio odministrocyjnego (tj. Dz. U z z9Lgr., poz. 2096
z p6in. zm.) oraz art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prowo wodne (tj. Dz. U. z 2018t., pol.2268 z p6in.
zm), zawiadamia,2e zostala wydana decyzja z dnia 25 wrze6nia 2019r., znak: 81.RU2.421.38.2019.K8, mocE
kt6rej udzielono Generalnemu Dyrektorowi Dr6g Krajowych i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na
prowadzenie przez waly przeciwpowodziowe oraz wody powierzchniowe plynEce, tj. rzeke Lepacka Struga
i Narew obiekt6w mostowych: MS/PZDd\-4/56U4; MS-!l/S6t/4 i MS-19/S61/4 oraz na lokalizowanie na
obszarach szczeg6lnego zagroienia powodzia rzeki Lepacka StruBa iNarew nowych przedslqwziqd mogqcych
znaczQco oddzialywad na 5rodowisko inowych obiekt6w budowlanych w ramach zadania pn. ,,Projekt
i budowa drogi ekspresowej 567 Ostr6w Mozowiecko - Szczuczyn, odcinek: wgzel ,,tomho Zoch6d" (z wqztem
wezel ,,N:olno" (bez wqzlo) no dlugoici okolo 12,922 km (561) + DK 6a GP) 6,962 km". Niniejszej decyzji
nadano rygor natychmiastowej wykonalno6ci zgodnie z aft.108 Kodeks postqpowonio odministrocyjnego.

-

Z t.e6ciq w/w decyzji Strony moga zapoznat sie w ReBionalnym za'zEdzie Gospodarki Wodnej
w Bialymstoku, z siedzibq ul. Jana Klemensa Branickiego t7A, t5 - 085 Bialystok, w Wydziale Zg6d
Wodnoprawnych, pok. Nr 202 w dniach: poniedzialek - piqtek w godz. 89s - 169s. Sprawq prowadzi Krzysztof
Bakunowlc.l, tel. 085 733-03-39.

Od w/w decyzji przysluguje Stronom prawo wniesienia odwolania do Prezesa W6d Polskich
w Warszawie, ul. Grzybowska 80/82, OO - S44warszawa za posrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarzqdu
Gospodark Wodnej w Bialymstoku, ul.Jana Klemensa Branickiego 17A, 15-085 Bialystok w terminie 14 dni
od daty dorqczenia niniejszego obwieszczenia.
Zsodnie z art. 49 ustawy Kodeks postQpowonio odministrocyjnego dorqczenie uwa2a
dokonane po uptywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia

siq

za

Publiczne ogloszenie nastqpuje z dniem ........ wrzeinia 2019r.
(data wywies2enia)

,Jfl^"1,t
Otrzvmuia:
1. Strony

po\ iadomione poprzez publiczne obwieszczenie (art. 49

Kpa)

2'tla

\

lnformacie w pr2edmiotowei sorawie umieszcza sie na:
1. Biuletyn

lnformacji Publicznej Paistwovrego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;

2. Tablica ogloszeil Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Biatymstoku;

o

Biuletyn lnformacji Publicznej i tablica ogloszef Starostwa Powiatowego w tomty
4. Biuletyn lnformacji Publicznej i tablica ogloszei Urzqdu Gminy lomia
5. Biuletyn lnformacji Publicznej itablica ogloszei Urzqdu Gminy PiQtnica
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-Klauzula infomacvina:

l3 Rozporz4dzenia Parlamentu Ewopejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
os6b fizycznych w zwiqzku z przd.warzaniern danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu tych danych omz uchylenia
dyrektywy 95/46A E, dalej ,,RODO", informujg Ze:
Administratorem danych osobowych jest Paistwowe Gospoda6two Wodne Wody Polskie z siedzibq w Warszawie, 00-8,14
I
Warszawa, ul. Grzybowska 80/82.
z Insp€ktorern Ochrony Danych mo2na sie skontaktowai pod adr€sem e-mail: iod@wody.gov.pl
Zebrane dane osobowe Wq przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiqguj4cymi przepisami prawa w celu
zalatwiotia niniejszej sprawy.
Na podstawie art.

)
2)
3)
4)

5)
6)
?)
8)

Zebranie danych osobowych jest *ymogiem wynikajqcym z obowiqTuj4cych przepis6w gawa i jest ni€zMne
do zalatwienia spra*y, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
Dane bqd4 udostqrniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach i w okoliczno5ciach przewidzianych
w ww. rozporzqdzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowi4zuj4cych przepisach prawa.
Zebrane dane osobowe nie bqdq przekazywane do paistwa trzeciego lub organizacji miqdzynarodowej.

Osoba, kt6rcj dane dotyczq ma prawo 24dania dostqru do tre6ci swoich danych oraz ich sprostowania, usunigia lub
ograuiczilia przer'i$tarzatli4 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwaftaiia orcztlrawo do przenoszolia danych.
Okres prz€chowywania zebranych danych osobowych uzaleznionyjest od rodzaju spra$?, dla potrzeb kt6rej zebrano dane
osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rzeczowym wykazern akt okre(lonym przepisami prawa.
Zebrane dane osobowe mog4 byi jednak przechowywane dlu2ej, poniewa2 materialy @4ce we wladaniu podmiot6w

*ykonujqcych zaduia

9)

z

zakrau administracji publiczrej mogq

Paristwowego.

Podanie danych osobowych

w sytuacji gdy

byi

usuniqte tylko na podstawie zgody Archiwum

przeslankq przf,/-warzafia danych osobowych stanowi przepis prawa, jest

obowipkowe.

l0)
I

|

)

W rszie naruszenia zasad prTf]twa,iza,ja danych osobie, kt6rej dane dotyczq przysluguje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych.
Zebrane dane osobowe nie bqd4 przetwarzane w spos6b zautomatyzowany i nie bede podlegaly profilowaniu.
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