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Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Rzeszowie, działając

na podstawie art. ]_0, art. 49, oraz art. 61 § 4, ustawy z dnia 1"4 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (tekst jedn. Dz,U,z2021r.poz. 735zpoźn, zm.), w związku zart,400 iart.401 ustawy

z dnia 20 lipca 201,7 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021, r. poz.2233 z poźn. zm.), w rozpatrzeniu

wniosku P, Marcina Kołodziejczyka Dyrektora Kontraktu Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. Aldesa

Construcciones S.A,, ul. Przemystowa 5/1,6,35-105 Rzeszów - pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg

Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa działającego przez Generalną Dyrekcję Dróg

Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul, Legionów 20, 35-959 Rzeszów

zawiadamia

- o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53,00-874 Warszawa działającego przez

Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych iAutostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20,35-959 Rzeszów,

na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych (rowów wraz z przepustami, sieci drenarskiej),

regulację ikształtowanie nowych koryt cieków naturalnych, prowadzenie przez wody powierzchniowe

płynące obiektów mostowych, rurociągów, przepustów i przewodów w rurociągach osłonowych oraz

lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrozenia powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco

oddziaływać na środowisko inowych obiektów budowlanych dla zamierzenia budowlanego pn.:

,,Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła lskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce

Piastowe (z węzłem) dł. ok. 1_0,3 km" na terenie powiatu krośnieńskiego w m. lskrzynia -gm. Korczyna, m.

Krościenko Wyzne - gm. Krościenko Wyzne, m. Miejsce Piastowe, Targowiska, Widacz, - gm. Miejsce

Piastowe, m. Wróblik Królewski - gm, Rymanów, m. lwonicz - gm, lwoniczZdroj oraz na terenie powiatu

brzozowskiego w m. Haczów - gm. Haczów, w woj. podkarpackim,

- o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie prowadzonego postępowania

ad m i nistracyjnego, dotyczącego rozpatrzen ia w/w wniosku.

Wterminie od dnia 7lipca 2Oż2r. do dnia 21 lipca 2Oż2r. mozna zapoznać się z aktami zebranymi

w przedmiotowej sprawie. Dokumenty są wyłozone do wglądu w pokoju nr 4, piętro l, w budynku

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17A, w godzinach pracy urzędu.

Ponadto w tym samym terminie mozna zgłosić uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy osobiście

lub pisemnie pod adresem Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza ]_7B,

35-103 Rzeszów. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek

zawiadomić organ administracji publicznej o kazdej zmianie swego adresu zgodnie z art.41, w/w ustawy

Kodeks postępowania administracyjnego.
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Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1) Administratorem pani/pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne WodY Polskie

Z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa (dalejjako: PGW Wody Po|skie).

2| Kontakt z lnspektorem ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest Pod adresem e-mail:

icil iłoi]v,gcv,oi lub listownie pod adresem. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą

przy ul, Zelazna 59A,00_848 Warszawa, z dopiskiem ,,lnspektor Ochrany Danych" albo Pod adresem e-mail:

riod.rzeszow@wodv,gov,pI lub listownie pod adresem:Regionalny łarląd Gospodarki Wodnej W RZeSZowie

z siedzibą przy ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów, z dopiskiem: ,,Regionalny lnspektor ochrony Danych

w Rzeszowie".

3) pani/pana dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, dane teleadresowe, dane o działkach ewidencYjnych,

Administrator pozyskał od wnioskodawcy.

4) pani/pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiąZku

prawnego, tj, przeprowadzenia postępowania administracyjnego (art. 6 ust. 1 lit. c RozPorządzenia

w Zw. Zarl. :r4, art.397, arl. 4O1, art. 407 ustawy z dnia 2a lipca ŻOl7r. Prawo wodne (tekst jedn, Dz. U. z

żOłt r,,poz.ż233 z późn. zm.).

5) odbiorcą pani/pana danych osobowych mogą być organy wtadzy ptlblicznej oraz podmiotY wYkonujące

zadania publiczne lub działające na zlecenie organów wiadzy publicznej, w aakresie iw celach, które

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane

pomiotom współpracującym w zakresie dostarczania lub utrzymania systemów informatYcznYch.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa niezbędny do

realizacji celów przetwarzania wskazany w pkt 4 oraz przepisów dotyczących arChiwizOwania dokumentów,

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących Przysługują Pani/Panu

następujące u prawnienia :

a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzYskania koPii tYch

danych (podstawa prawna; art. 15 Rozporządzenia);

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotYczącYch

- w przypadku, cdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa Prawna:

art. 16 Rozporządzenia);

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotYczącYch (Podstawa

prawna: art. 18 Rozporządzenia);

8) W związku z przetwarzaniem pani/pana danych osobowych przysiuguje Pani/Panu Prawo wniesienia skargi

do prezesa Urzędu ochrony Danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danYch osobowYch

pani/pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: ar|-77 RozPorządzenia),

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegaĘ

profilowaniu.
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