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MINISTER
GOSPODARKI MORSKIEJ 

I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
Warszawa, ŻT września 2019 r.

DOK.DOK3.9700.54.2019.MM 
PW: 99669

INFORMACJA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 
z późn. zm.)

o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, reprezentowanego przez 
Pana Pawła Doradę, postępowania administracyjnego w przedmiocie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych 
na:
-  wykonanie (przebudowę) urządzeń wodnych, tj. przebudowę tamy podłużnej oraz opaski brzegowej;
-  regulację wód;
w ramach realizacji zadania pn. „Regulacja prawego brzegu rzeki Odry poniżej jazu i wylotu z MEW 
na stopniu wodnym Januszkowice i przebudowa tamy rozdzielczej od wody dolnej, w celu poprawy 
warunków korzystania z wód i przeprowadzania wód powodziowych, wraz z wykonaniem opaski 
brzegowej”.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz. U z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), dalej „Kpa” strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie 
Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa, pok. D.25 
od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 15.00, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym pod numerem 
telefonu: 22 583 86 80 oraz uzupełnić zebrany materiał dowodowy w sprawie w terminie 7 dni od dnia 
nastąpienia skutku prawnego doręczenia niniejszej informacji tj. po upływie 14 dni od dnia zamieszczenia 
obwieszczenia w tej sprawie.

Wnioski, uwagi i wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie strony zainteresowane prowadzonym postępowaniem 
mogą także przesłać do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej -  na ww. adres.

podaję do publicznej wiadomości informację

' ORZECZNICTWA 
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W przypadku gdy, dane osobowe przekazane zostały Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przez podmiot, którego dane są przetwarzane 
zastosowanie ma Klauzula I, a w przypadku gdy dane te zostały przekazane przez inny podmiot - Klauzula II.

Klauzula I Klauzula II
Zgodnie z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej .Administratorem 
danych";

2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania 
administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,

3) 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), wynikającego z przepisów:

ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z  2018 r. poz. 2096, z późn. zm.),

-  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) lub
-  ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z  2018 r. poz. 2081, z  późn. zm.):

4) W  związku z  przetwarzaniem danych w celach działalności resortu, Pani/Pana dane osobowe 
mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;
6) posiada Pani/Pan prawo do:

-  żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia,
-  wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu;

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z  2018 r. poz. 217, z późn. zm.):

9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej: Inspektor ochrony danych. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail: IOD@mqm.qov.pl

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) (Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016, str. 1). informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z  siedzibą w  Warszawie, przy ul. Nowy Świat 6/12, zwany dalej „Administratorem 
danych";

2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania 
administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,

3) 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), wynikającego z przepisów:
-  ustawy z  dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 

z  2018 r. poz. 2096, z  późn. zm.),
-  ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.) lub

ustawy z  dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.);

4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiona, 
adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan cywilny, nr ksiąg 
wieczystych, numer ewidencyjny PESEL, inne informacje przekazywane przez 
wnioskodawców/organy administracji publicznej;

5) W  związku z przetwarzaniem danych w celach działalności resortu, Pani/Pana dane osobowe 
mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 
Administratora, z  którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

6) posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia,
-  wniesienia skargi do organu nadzorczego -  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony;
8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

profilowaniu;
9) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 50 lat, zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z  dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.);

10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej: Inspektor ochrony danych, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa, adres e-mail; IOD@mqm.qov.pl
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