
Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie 

www.wody.gov.pl 

 
Ostrołęka, dnia 02.02.2021 r.

 

znak: BI.ZUZ.5.4210.267.2020.MP 
 

ZAWIADOMIENIE 
o wszczęciu postępowania 

Na podstawie art. 397 ust. 1, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 401 ust. 1, art. 401 ust. 3, art. 407 ust. 1 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 49, art. 61 § 4 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 256 z 
późn. zm.), zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Burmistrza Miasta Zambrów, postępowania 
administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych 
obejmującego częściową likwidację istniejących zbieraczy i sączków drenarskich oraz wykonanie nowych 
zbieraczy i sączków obiegowych w działach drenarskich nr 67, 68, 69, 70, 72, obiektu melioracyjnego 
„Cieciorki", na działkach o nr ew. 2710, 2017/3, 2706/4, 2706/4, 2707, 427, 431, 432, 433/14, 433/13, 
433/16, obręb 0001 Zambrów, gmina miejska Zambrów, powiat zambrowski, województwo podlaskie. 

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 otrzymana 
niniejszego zawiadomienia. 

Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Ostrołęce, z siedzibą ul. Poznańska 19, 07 - 409 
Ostrołęka, w Dziale Zgód Wodnoprawnych, pok. nr 5, w godzinach 8:30 - 15:00. Sprawę prowadzi 
Magdalena Pazik (telefon 29 760-32-26 wew. 16, e-mail: magdalena.pazik@wody.gov.pl). 

Nadmienić należy, iż w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z 
powodu COVID-19, wskazaną formą kontaktu z tut. organem jest kontakt telefoniczny 29 760 32 26 wew. 16 
lub e-mailowy (magdalena.pazik@wody.gov.pl). Ponadto istnieje możliwość przesłania części dokumentacji 
(w zależności od posiadanych warunków technicznych, pojedyncze strony) w formie skanu, na wskazany 
przez stronę adres elektroniczny. Jednocześnie w przypadku wizyty osobistej w tut. Urzędzie (po uprzednim 
ustaleniu terminu) należy zaopatrzyć się we własny sprzęt aparat fotograficzny, kartkę i długopis do 
sporządzania odpisu lub notatek oraz środki ochrony indywidualnej w postaci rękawic oraz maski ochronnej. 

Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i 
ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowania administracyjne zostanie 
zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. 

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego 
publiczne ogłoszenie. 

Z up. Dyrektora 
          Łukasz Budniak 
          Z-ca Dyrektora 
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 

Warszawa. 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: 

iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 
00-848 Warszawa z dopiskiem „Inspektor ochrony danych", a także z Regionalnym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 
riod.bialvstok@wody.gov.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia); 
- wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań przed wykonaniem umowy, (podstawa prawna: art. 

6 ust. 1 lit b Rozporządzenia); 
- wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e 

Rozporządzenia); 
- w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 

określonym w treści zgody, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia). 
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) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania, albo wycofania 
przez Panią/Pana zgody na ich przetwarzanie. 

6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 
c. 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, 
d. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
e. prawo do cofnięcia zgody w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie 

danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia), prawo do cofnięcia zgody przysługuje Pani/Panu w dowolnym momencie, cofnięcie 
udzielonej zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7) 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 jednak ich niepodanie skutkuje brakiem realizacji zamierzonego celu. 

8) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i mogą podlegać profilowaniu. 
* 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). 
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