
Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 
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DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU

Opole, 23 lipca 2019 r.

GL.ZUZ.3.421.64.2019.BS

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI W OPOLU

Zgodnie z art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U.2018, poz.2096 z późn.zm.) oraz art. 400 ust. 7, 401 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. 2018, poz. 
2268 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 05-03-2019 r., zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pani 
Joanny Skrobiś ELMEL Gliwice, pełnomocnika zakładu Clean Energy Polska Spółka z o.o. ul. Wiejska 28, 47- 
344 Rozkochów, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego: 
„Budowa linii kablowej 110 kVzłączem światłowodowym w rurach osłonowych relacji GPO Rozkochów-GPZ 
Zdzieszowice" na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią Q 1%, na działkach:
Trasa projektowanej linii kablowej 110 kV i kabla światłowodowego na obszarach szczególnego zagrożonia 
powodzią Ql% obejmuje działki o nr ewidencyjnych:

- 190,191,195, 295 a.m. 2, 325, 326, 327, 372, 374/3, 374/1, 373, 413, 436, 437,407/5,408,409,410 a.m.3, 
518, 520 a.m. 4, 937/11, 937/12, 936, 935, 934, 933/6, 933/7, 954/2, 954/1, 965, 969, 1015 a.m.8, 622, 
641/1, 647, 645, 649, 651 a.m. 6, 689/14, 689/13 a.m.7, obręb 0007 Stradunia w gminie Walce,

- 2 a.m. 1, 53 a.m.2, obręb 0005 Rozwadza w gminie Zdzieszowice,

- 1997, 1998, 1968/1, 1950/1, 1949/1, 1828/1 a.m. 15, 1828/2, 1737, 1729/5 a.m.14, obręb 0007 
Zdzieszowice na terenie miasta Zdzieszowice.

Wnioskodawca uzyskał:
- uzgodnienie Zarządu Zlewni w Opolu dot. warunków przekroczeń przez rzekę Odrę i wał w Rozwadzy -  znak 
GL.ZUW.3.434.03.7.2018.JKK,

decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach znak 
GL.RPP.613.2016.1.2018.TJU, zwalniająca od zakazu wykonywania robót, o których mowa 176 ust.l pkt 5 
zgodnie z art. 176 ust.4,
- uzgodnienie Nadzoru Wodnego w Krapkowicach dot. warunków przekroczeń przez rzeki Stradunię, 
Swornicę, wał Stradunia -  Żużela -  znak GL.3.2.434.8.2018.AWG
Dodatkowo informuje, że wnioskodawca wystąpił oddzielnym wnioskiem znak sprawy GL.ZUZ.3.421.64.2019 
r. na wykonanie - procedowany jednocześnie.
- opinia RPP -  WSZ (909) -  z dnia 17-05-2019 r.

W myśl art. 10 § 1 Kpa informuję strony postępowania o ich uprawnieniach w zakresie czynnego udziału 
w każdym stadium postępowania.
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, zainteresowane strony mają prawo, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
niniejszego zawiadomienia, przeglądać akta sprawy, zgłaszać wnioski oraz sporządzać notatki i odpisy.
Akta sprawy są do wglądu w Zarządzie Zlewni w Opolu, ul. Odrowążów 2, w pokoju nr 12, w godz. 8 ■* 15.
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Właścicielami działek oprócz Gminy Walce, Gminy Zdzieszowice, Wody polskie, Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa w Opolu, Powiatu Krapkowickiego są osoby fizyczny, których dane są zestawione w aktach 
sprawy.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie stron o decyzjach oraz innych czynnościach organu administracji 
publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia 
zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej 
na stronie podmiotowej właściwego organu.

Zgodne z art. 401:
- ust. 3 ww. ustawy Prawo wodne: „Jeżeli liczba stron w postępowaniu w sprawach dotyczących pozwolenia 
wodnoprawnego przekracza 10, do stron innych niż wnioskodawca stosuje się art. 49 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego".
- ust. 4 ww. ustawy Prawo wodne: „Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących 
pozwolenia wodnoprawnego doręcza się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku oraz zawiadamia się 
pozostałe strony w drodze obwieszczeń, odpowiednio w urzędzie zapewniającym obsługę ministra 
właściwego do spraw gospodarki wodnej albo siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich, a 
także w starostwie powiatowym i urzędach gmin właściwych ze względu na zakres korzystania z wód, na 
stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej urzędów".

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, licząc od 
pierwszego dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na:
- tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Opolu
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Walce
- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zdzieszowice
- tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Krapkowicach 
oraz
- stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej urzędów: 
www.bip.walce.pl.
www.bip.zdzieszowice.pl.
www.wodypolskie.bip.gov.pl.
www.bip.powiatkrapkowiceki.pl.

Otrzymują: (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)
1. Pani Joanna Skrobiś

ELMEL Sp. z o.o., 44-117 Gliwice, ul. Toszecka 102
pełnomocnik: Clean Energy Polska Sp. z o.o. w Rozkochowie

2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 
44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2

pełnomocnik: Pan Dariusz Lubojański
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach 

44-100 Gliwice, ul. Sienkiewicza 2
Wydział RPP

Z-CA DYREKTORA

Abdullah Al-Selwi
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4. Gmina Walce
5. Gmina Zdzieszowice
6. Powiat Krapkowicki
7. ZUZ-A/a

Sprawę prowadzi: Beata Szczęsny, tel. 77 407-47-20

KLAUZULA INFORM ACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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/s w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 

80/82.
2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w PGW WP możliwy jest pod adresem e-mail: iodtSwodv.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 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),
- ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne ( tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.),
- ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018. poz. 2081 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 powierzenia 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,

- 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.,

- 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.

10. Pan/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Okres przechowywania Pani/ Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa tj. z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych w związku z art. 6 ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 
673, z późn. zm).
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