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zAśWlADcZENlE
o nieegłoszeniu sprzeciwu

Na Podstawie art. 423 ust, 9 ustawy z cinia 20 lipca 2a17 r, Prawo Wodne (Dz.U. zżaż7 r,, poz.2233 ze
ztn,} oraz arl. ł.I7 u§tawy z dnia ].4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego {Dz. U,
zŻ021r., PoZ,735), po rozpatrzeniu zgłoszenia wodnoprawnego z cjnia 29 czerwca 2a2żr. {uzupełnionego
25 liPca 2a?2r,} złożonego przez ?rzedsiqbiorstwó Usług Komunalnych 5p. z o. o" w Ciecharrowie, ul.
Gostkr:wska B3. 06-400 Ciechanów, organ wtaściwy w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych zaświadcza, źe
nie wniesiono sPrzeciwu, w drodze decyzji, wobec zgloszenia wodnoprawnego dotyczącego likwidacji
urządzerria wodnego tj, stawu na działce nrew" 47/1abrąb Pawiowo, gm. Regimin, §Ow.ciechangwski,
woj. mazowiecl<ie w związku e realizacja zadania pn,: ,,Budowa budynku schrorriska dla psów wraz
z ponrieszczeniami administracyjnymi'',

.Uwgeą
1. Dokonanie zgłoszenia wodtloprawnego nie zwalnia z obowiązku uzyskania uzgodnień i clecyzji

wyma8anych na podstawie przepisow odrębnych,
Ż. Po uPłYwie 3 lat od okreŚlonego w zgłoszeniu wodnoprawnyrn terminu rozpoczęcia czynności, robót

lub urządzeń wodnych Podlegających obowiązkowi zgłoszenia wodnoprawnego, zgłoszerrie
wodnoprawn€ §taje się bezprzedmiotowe.

i,.. l L ił i"i i/,t

a,,,,j:,|l' t, ,.:i,,

Otr3ymuia:

1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnyeh 5p. z o. o, !v Cieehanowip
ul. Gostkowska 83, 06-400 Cieehanów

ż, a/a

Zgodniezart.6ust. 1Pkt2ugtawyztJnia16 listopadaż006r,oopłacieskarbowej (Dz.U.z2aż1 r,,por, 1923zelm.} pobrano
r;platę skarbclwą w wysokości 1"7 rł,
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KLAUZU LĄ l NF.ORĘACYJ N3
DgficZAcA PRZETWAĘ.rAN lA, DANYc!il?§qBOWYcH

Zgodniezart, 13u§t. 1i2razporządzeniaParlamentu§uropejskiegoiRady{Ur} ?0161679 zdnia27kwietnia?0].6
r, w sPrawie ochronY osób fizYcznYch w związku z przetwarżaniom dłnych osobowych i w sprawie swobodnegrl
PrzePłYwu takich danych elrar uchylenia dyrektywy 95/46/wE (ogóine rolporządzenie o ochronie danych
osobowYch) idalej jako: RODO) Państwowe Go§podar§two Wodnc Wody polskie informuje, iż;

1} Admini§tratorem PanilPana danych osobowych jest Państwowe Gospodar5tw0 Wodne Wody polskie z
siedzib,ą w Warszawie, ul. Grrybowska 80/82, 00-844 Warszawa {dalejjako: PGW WP),

2} kontakt z lnspektorem Ochrony Danych w pGw wp możliwy jest pod adręsem
e-mail: iod@wodv.eoY,gl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospociarstwo Wodne Wody Folskie
z siedzibą w Warszawie, ul, €rzybowska 80/8, 00*844 War§zawa a clopiskiem ,,lnspektar 7chrony Danycłl,,.

3) Pani/Pana dane osobowe priętwarzane bqdą w ce|u rozpatrzenia wniosku a preyjęcie egłoszenia
wodnnprawnego (podstawa prawna;art,6 ust. 1lit, c RODOwzwiązku Zart.42Ii art,423 tł§t.2 ustawYZ
dnia 20 lipca 2017 r, * Prawo wodne {Dz. U. zża]7 r. poz. 1566 z późn. zrn,)).

4") Odbiorcą PanilPana danych osobowych będą mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawł.

5) PanilPana dane osobowe nie będą przekarywane do państwa trzeciego lub organizacji mięcizynarcldowej,
6} Pani/Pana dane osobowe będą przechowywa ne prżez wymagany przeplsami prawa okres co najrnniej 10 lat,

nieabędnY do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania oraz agodnie z przepisami wy6anymi na
Podstawie art.6 U§t, 2 r"rstawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narocJowym lasobie archiwalnynr i archiwach (tj, Dz. U.
a 2019 r. poz, 553 z późn. znr,} - Jednolity 8zeczowy Wykaz Akt w P6W WP)^

71 W związku e PrZetWarzaniem Pani/Pana danych osobowych praysługują Pani/panu następujące uprawnienia:
ai prawo dostępu do danych osobowych PanilPana dotycrąeych, wtYnr prawo do uzyskania kopii lych

danych {podstawa pr§wna: art. 15 RODO),

b) Prawo do Żądania sprostowania {poprawiania} danych łsobowych panilpana dotyczących * w przypadku,
gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art, 16 RoDo),

c} Prawo do Żądania ograniezenia przetwarzania danych osob<lwych Paniy'panł dotyczących (porlstawa
prawna:art. ]"8 RODO).

8} W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych, gdy uzna PanilPan, że przelwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących naru§la przepisy RoDo {podstawa prawna: art, 77 RODO}.

9} Podanie Przez FanalPanią danych osobowych.jesl niezbędne w ce|u rozpatrzenia wnioskr_i o przylęcie
zgłoszenia wodnoPrawnegó, ]e5t Pani/Pan zobowiązana /y daich podania, a konsekwencją nieporJania danych
osobowYch będzie Pozostawienie wniosku o przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnł6o bez rO;pOżnanlij.

1,0} Pani/Fana dane osobowę nie bęclą pr?€twfirzanĘ w sposób zautom;tyżowany i ni* będą podlegały
profilowaniu,
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