
Katowice, dnia 22 lipca 2020 r. 

GL.ZUZ.2.4210.338m.2020.AS/RKW-2020-5468 

ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960  r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zmianami) w związku z art. 
397 ust. 3 pkt 2, art. 389 pkt 6, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 
2017 r. Prawo Wodne  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 310, ze zmianami), Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, 
że na wniosek spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa, 
działającej przez Pelnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie: 

1) udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – stawu 
ziemnego (zbiornika) dla płazów w km 39+600 linii kolejowej 182, zlokalizowanego na 
działce nr ewid. 13512 obręb 0001 Poręba, gmina Poręba, powiat zawierciański, 
województwo śląskie 

w ramach realizacji inwestycji: „Rewitalizacja i odbudowa częściowo nieczynnej linii 
kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry –Zawiercie – linia kolejowa nr 182 od km ok. 0+900 do km 
45+430 wraz z łącznicami:  
w stacji Tarnowskie Góry km od 0+000 do km 1+220 (Pniaki-Zawiercie)”.  

Zasięg oddziaływania obejmuje działkę o nr ewid. 13512 obręb 0001 Poręba. 
Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną odtwarzaną z art. 10 § 1 ustawy Kodeks 

postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w 
prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z 
aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Akta sprawy dostępne są w 
Zarządzie Zlewni w Katowicach przy placu Grunwaldzkim 8-10, 40-127 Katowice, pok. nr 
406A. 

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.  
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2. PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Siewierz 
Łysa Góra 6, 42-470 Siewierz 

3. BIP i tablica ogłoszeń - Urząd Gminy Poręba 
4. BIP i tablica ogłoszeń - Starostwo Powiatowe w Zawierciu 
5. BIP RZGW Gliwice 
6. ZUZ a/a 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str.1), informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie  

00-844, ul. Grzybowska 80/82. 
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie 

pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82 z dopiskiem „Inspektor 
ochrony danych”. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej. 
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub 

działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa. 

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych  
(art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE 2016/679), wynikających z przepisów: 
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) 
- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.) 
- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.283 ze zm.) 

6. Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię (imiona), adres zamieszkania, adres 
zameldowania i adres korespondencyjny, nr ksiąg wieczystych, numer ewidencyjny PESEL, numery NIP, REGON oraz KRS, jak i inne 
informacje przekazywane przez wnioskodawcę/organy administracji publicznej. 

7. Administrator nie przewiduje możliwości powierzania przetwarzanych danych innemu podmiotowi. 
8. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym. 
9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

⎯ prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
⎯ prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne; 
⎯ prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą 

kwestionuje prawidłowość danych osobowych; administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której 
dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń; przetwarzanie danych jest niezgodne  
z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia; osoba, której 
dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po 
stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu 

⎯ prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:  
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 
b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 
c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie 

ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 
d )dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego  z przepisów prawa. 
⎯ prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
a) przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej 

przez tą osobę, 
b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany 
⎯ prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 
a) zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 
b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 

przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe 
prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane 
dotyczą jest dzieckiem. 

7. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 
osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody 
nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie  Pani/ Pana zgody przed jej wycofaniem. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa przysługuje Pani/
Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 
przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie danych 
osobowych Administratorowi jest dobrowolne. 

10. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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