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oBwrEszczENtE
Dyrektor Regionalnego Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Bialymstoku, na podstawie art.49 ustawy
z dnia 14 c, erwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. po2.2096 z p6in.
zm.), zwanej dalej,,Kpa" oraz art.401 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2O77r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018
r. poz. 2268 z p6in. zm.l, zawiadamia, 2e zostala wydana decyzja z dnia .iL... wrze6nia 2019r., znak:
81.RU2.421.40.2019.MK, mocE kt6rej udzielono Generalnemu Dyrektorowi D169 Krajowych
i Autostrad pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzldzefi wodnych, prowadzenie przez wal
przeciwpowodziowy rzeki Narew rurociqgu oraz na uslugq wodnl tj, na odprowadzanie za pomocA
kanalizacji deszczowej w6d opadowych i roztopowych do urzqdzeri wodnych oraz w6d, a takie na
lokalizacjq na obszarach szczeg6lnego zagroienia powodziq nowych przedsiqwziqd mogqcych znaczqco
oddzialywa6 na Srodowisko oraz nowych obiekt6w budowlanych zwiqzanych z realizacja inwestycji pn.
,,Projekt i budowa drogi ekspresowej S-51 Ostr6w Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: od wqzla,,tomia
Zach6d" (z wqzleml do wezla ,,Kolno" (bez wqzlal wraz z budowq odcinka drogi krajowej nr 64".Niniejszej
decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnoSci w oparciu o art. 108 g1 Kpa.
Z tre6ciq ww. decyzji Strony mogQ zapoznai siq w Regionalnym Za'zqdzie Gospodarki Wodne,i
w Bialymstoku, z siedzibq ul. Jana Klemensa Branickiego 77A, 15 085 Biatystok, w Wydziale Zg6d
Wodnoprawnych, pok. Nr 202 w dniach: poniedzialek piatek w godz. 899 15ss. Sprawq prowadzi
Malgorzata Kubala, tel. 085 733-03-39.

-

-

-

Od ww. decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do Prezesa W6d Polskich
w Warszawie, ul. Grzybowska 80182, OO - 844 Warszawa za po5rednictwem Dyrektora Regionalnego
Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Bialymstoku, ul. Jana Klemensa Branickiego L7A, 75 - 085 Biatystok
w terminie 14 dni od daty dorqczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z arl.49 Kpa dorqczenie uwaia siq za dokonane po uptywie 14 dni od dnia publicznego
ogloszenia.
Publiczne ogloszenie nastqpuje z dniem

2019 r.
(data wywiesrenia)

\

Otrrvmuia:
1. Strony powiadomione poprzez publiczne obwieszczenie (an. 49);

2. ala
lnformacie w przedmiotowei sprawie umierzc:a sie na:
Biuletyn lnfo macjiPublicznei Paistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
oglos:ei Regionalnego ZarzQdu Gospodarki Wodnej w Bialymstoku;
Biuletyn lnfo, macji Publicznej i tablica ogloszei Starostwa Powiatowego w tomiy;
4. Biuletyn lnfo, macji Publiczne.i i tablica ogloszef UrzQdu Miejskiego w tomiy;
5. Biuletyn info macji Publiczne.i itablica ogloszed Urzqdu Gminy tomia;
6. Biuletyn lnfo macji Publicznej itablica ogloszei Unqdu Gminy Piatnica;
1.

2. Tablica
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Klauzula informacvina:

Na podstawie an.

l3

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego

i Rady (UE) 2016/679

z dDia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob

fizyczrych w zwi4zku z przetwarzanien danych osobowych i w sprawie swobodnego przqrlywu tych danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46,4 8, dalej ,,RODO ', informujq, 2e:
l) Administratorem danych osobowych jest Paistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibq w Warszawie, 00-844 Watszawa, ul. Grzybowska 80/82.
2) Z lnspektorem Ochrony Danych moau siQ skontaktowai pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl
3) Zebrane dane osobowe b$4 przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiqzujqcymi przepisami prawa w cclu zalatwienia

4)
5)
6)
7)
8)
9)

l0)
II

)

niniejszej 9rawy.

Zebranie danych osobouych

jest wymogiem *),nikajqcym z obowigujqcych

do zalatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.

i jest

niezbqdne

i w

Dane bedq udostq)niane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach
okolicmo6ciach przewidzianych
w ww. rozporz4dzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie obowiqzujqcych przepisach prawa.
Zebrane dane osobowe nie bdq przeka4rwane do paristwa trzeciego lub organizacji miqdzynarodowej.
Osoba, kt6rej dane dotyczq ma prawo 2qdania dostqpu do tresci swoich danych oraz ich sprosowania, usuniqcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
Okres przechowywania zebranych danych osobowych uzaleinionyjest od rodzaju sprawy, dla potrzeb ktorej zebmno dane osobowe
i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym rz@zoryln wykazem akt okreilonym przepisami prawa. Zebrane dane
osobowe mogq byi jednak przechowyrane dluzej, poniewaz materialy kdqce we wladaniu podmiot6w wykontjqcych ?adania z
zakresu administracji publiczrej mog4 byi usuniQte tylko na podstawie zgody Archiwum Paristwowego.
Podanie danych osobowych w sytuacji gdy przeslankq przetwarzania danych osobouych stanowi p,rzepis prawa, jest obowiqzkowe.
W mzie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, kt6rej dane dotycz4 przysluguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzqdu Ochrony Danych Osobowych.
Zebrane dane osobowe nie bed4 przetwapine w spos6b zautomatyzowany i nie b$q podlegaly profilowaniu.
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