
  

  

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni 

RRBPRĘ Państwowe Kancelaria Ogólkoło, 07.07.2021r. 

uz Gospodarstwo Wodne Kinai 
Wody Polskie "dnia 12, 07, 2021 

Ilość załączników A i 
PO.ZUZ.3.4210.227.2021.ŁA 

Zawiadomienie "" ASG Wydział „MOL, | 

Zgodnie z art. 61 $ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735) w związku art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 

2021r., poz. 624 ze zm.), Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole 

zawiadamia 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 18.06.2021r. (data wpływu 22.06.2021r.), 

złożony przez EM1 Sp. z 0.o., Sp.K., ul. Jana Pawła II 3, 62-300 Września, w sprawie udzielenia pozwolenia 

wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego — systemu dwóch studni chłonnych służących do 

odprowadzania oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych pochodzących z powierzchni dachów 

budynku oraz powierzchni utwardzonych, zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 855/61 obręb Września, 

gm. Września, na wykonanie urządzenia wodnego — drenażu opaskowego odwadniającego obiekt 

budowlany na dz. o nr ewid. 855/61 obręb Września, gm. Września, na szczególne korzystanie z wód - 

odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni dachów budynku oraz powierzchni 

utwardzonych, do ziemi za pomocą systemu dwóch studni chłonnych na dz. o nr ewid. 855/61 obręb 

Września, gm. Września, oraz na usługę wodną — odwodnienie obiektu budowlanego poprzez 

projektowany drenaż opaskowy na dz. o nr ewid. 855/61 obręb Września, gm. Września, pow. wrzesiński, 

woj. wielkopolskie. 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z: 

e art. 9 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735) — organy 

administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron 

o okolicznościach. faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw 

i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, 

aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu 

nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek, 

e art. 106 1iart. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735) - 

strony biorące udział w postępowaniu mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, 

w tym mogą zapoznać się z aktami sprawy w Zarządzie Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, mogą 

sporządzać znich notatki, kopie lub odpisy. Prawo to przysługuje również po zakończeniu 

postępowania. Strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów 

i zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji w terminie 4 dni od daty otrzymania niniejszego 

zawiadomienia, 

e art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2021r., poz. 624 ze zm.), 

wszczęcie postępowania wodnoprawnego podaje się do publicznej wiadomości, 

e art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021r., poz. 735) - w toku 

postępowania Strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ 

administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania powyższego 

obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Zarząd Zlewni w Kole 

Ul. Prusa 3, 62-600 Koło 
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Ponadto (zgodnie z art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego) zawiadamiam że postępowanie 

w przedmiotowej sprawie nie może być załatwione w terminie przewidzianym w przepisach prawa. 

Powodem wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy jest prowadzenie przez tutejszy organ 

równolegle kilkudziesięciu postępowań przy ograniczonych zasobach kadrowych w okresie wakacyjnym, 

gdy część pracowników organu korzysta z urlopów, co wpłynęło również na wydajność pracy tutejszego 

organu. Przewidywany nowy termin załatwienia przedmiotowej sprawy to 21.08.2021r. 

Pouczenie (zgodnie z art. 36 i 37 Kodeksu postępowania administracyjnego): 

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli: 

1. nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych, ani 

w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 8 1; 

2. postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. 

Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia tj. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

Wód Polskich w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61 - 003 Poznań za pośrednictwem organu prowadzącego 

postępowanie. 

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie. 

Z-CA DYREKTORĄ 

Piotr Skórka 

Sprawę prowadzi : 

Łukasz Arent 

Tel. 63 288 01 79 

u za twierdzeniem rozdzielnika: 

1. EM1Sp.zo.o., Sp.K., ul. Jana Pawła Il 3, 62-300 Września 

ują do wiad : 

Urząd Miasta i Gminy Września, ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września - 1 zał. ogłoszenia w celu wywieszenia w sposób zwyczajowo przyjęty 

i zwrot z adnotacją o wywieszeniu po 4 dniach od dnia wywieszenia [art. 400 ust.7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne] 

2. Afa. 
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Klauzula I Klauzula I 

Klauzula inf yjna przy pob danych b średnio od osoby Klauzula inf cyjna przy pob danych nieb średnio od osoby 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Paramentu zmoponaz Ledy LE] Zgodnie z art. 14 ust. 1 I 2 rozporządzenia Pariamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
2016/679 2 dnia 27 2016 r. w osób fi: h w 27 k ia 2016 r. w sp y osób fizy h w z danych 

danych h iw bodi przepły kokich b h iw bodi ty takich danych oraz uchyłenia dyrektywy 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję. że: 
1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w 
Warszawie 00-848 Warszawa, ul. Żelazna S9A; zwane dalej „Administratorem 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), 
informuję, że: 
Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848 Warszawa, ul. 
Żelazna 59A; zwane dalej „Administratorem danych” 
  

  

    

danych”. 2)Przetwarzanie Pani/Pana danych osob h ma na celu p d admini- 
2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu p d. yjnego. w tym wyd: decyzji yjnej. 

yinego, w tym wydanie decyzji ad /inej, 3)podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest t b 
3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osob h jest tn b na Adi danych (art. 6 ust, 1 lit. € rozporządzenia Parameńtu Europaj-   

ku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów: 

e ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. 
Dz. U. z 2021r., poz. 735); 

e ustawy zdnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r poz. 624 ze zm, ) lub, 
e ustawy z dnia 3 paź ika 2008 r. o ud ji o ś 

i jego och „, udziale h ń w ochronie środ: ka oraz 

działywania na środowisko (t. .Dz.U.2021.0.247) 
4) Pani/Pana dane osob mogą być j 
dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte 
umowy Pp ia danych osob h lub podmi 

  

h od- 

skiego i iRady (UE) 2016/679). wynikającego z przepisów: 
e ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 

2021r., poz. 735); 

e ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. zde: poz. 624 ze zm.) 

  

  

e ustawy z dnia 3 paźd; nika 2008 r. o u d i ji o środowisk ijego hronie, 
udziale społeczeń w ka oraz h oddział na ś isko (t. 
j.Dz.U.2021.0.247): 

Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko i imię/imiona, 
adres adres ld | adres k jny, stan cywilny, nr ksiąg   

wieczystych. numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane przez wnioskodaw- 

  

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: 
Pani/Pana dane osob: nie podlegają Y d decyzji, 

w tym profilowaniu; 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania. 
9) dane k k y danych w Pi 

Wodnym Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iodQwody.gov.pl, tel. 
223720276;   

  

  

Pani/Pana dane osobowe mogą być k d dane osob 
na i , 2 którymi A ma IA umowy powierzenia przetwa- 
rzania danych osobowych lub prawa:   

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony y aoi ać strony. 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. 
7) posiada Pani/Pan prawo do: 
żądania dostępu do treści swoich danych ych, ich lub 
skargi do organu nadzorczego — — Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
  

  

8)Pani Pana dane osob nie decyzji, w tym 
profilowaniu; 

9)Pani/Pana dane osob będą p przez okres niezbędny do realizacji h 
w pkt. 2 celów przetwarzania. 

10) dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym 
Wody Polskie są dostępne pod adresem e-mail: iod© wody .gov.pl, tel. 22 372 02 76;   

  

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Zarząd Zlewni w Kole 

Ul. Prusa 3, 62-600 Koło 

tel.: 63 288 01 70 | e-mail: zz-koloQ wody.gov.pl www.wody.gov.pl



  

sly Państwowe Koło, 07.07.2021r. 

Buzz. Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie 

PO.ZUZ.3.4210.227.2021.ŁA 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne wodne (Dz. U. 2021r., 

poz. 624 ze zm.) 

PODAJE SIĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole 

ul. Prusa 3, 62-600 Koło 

na wniosek złożony przez 

EMI1 Sp. z o.o., Sp.K. 

wszczął postępowanie 

w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego — systemu 

dwóch studni chłonnych służących do odprowadzania oczyszczonych wód opadowych lub roztopowych 

pochodzących z powierzchni dachów budynku oraz powierzchni utwardzonych, zlokalizowanych na 

dz. o nr ewid. 855/61 obręb Września, gm. Września, na wykonanie urządzenia wodnego — drenażu 

opaskowego odwadniającego obiekt budowlany na dz. o nr ewid. 855/61 obręb Września, 

gm. Września, na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych 

z powierzchni dachów budynku oraz powierzchni utwardzonych, do ziemi za pomocą systemu dwóch 

studni chłonnych na dz. o nr ewid. 855/61 obręb Września, gm. Września, oraz na usługę wodną — 

odwodnienie obiektu budowlanego poprzez projektowany drenaż opaskowy na dz. o nr ewid. 855/61 

obręb Września, gm. Września, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie. 

Wnioski oraz uwagi w powyższej sprawie można składać w terminie 4 dni od daty ukazania się 

niniejszego ogłoszenia w Zarządzie Zlewni w Kole przy ul. Prusa 3, 62-600 Koło, od pn. do pt. w godzinach 

urzędowania od 8.00 do 15.00. 

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. 

W/w ogłoszenie należy zwrócić z adnotacją o wywieszeniu po 4 dniach od dnia wywieszenia. 

Z-CA DYREKTORA 

Plotr Skórka 

Niniejsze ogłoszenie wywieszone było 

w dniach od....................... dO wzysaGZCNIGKE 

na tablicy ogłoszeń: 

[podpis i pieczęć] 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Zarząd Zlewni w Kole 

Ul. Prusa 3, 62-600 Koło 

tel.: 63 288 01 70|e-mail: zz-koloQ wody.gov.pl www.wody.gov.pl
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