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Zgodnie z art. 61 $ 1 $ 4 i $ 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 

2021r., poz. 735 ze zm.) 

Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole 

zawiadamia 

o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek z dnia 28.09.2021 r. (data wpływu do tut organu 

06.10.2021 r.), złożony przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, 

reprezentowaną przez pełnomocnika, w sprawie udzielenia w ramach inwestycji „Budowa gazociągu Witkowo - 

Września wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa wielkopolskiego - odcinek Witkowo- 

KKZU Opatówko” pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. korzystanie z wód na potrzeby 

działalności gospodarczej polegające na odprowadzaniu wód z tymczasowego odwodnienia wykopów budowlanych do 

urządzeń wodnych, ziemi oraz wód, zgodnie z poniższą tabelą: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

Lp. Km Długość odcinka Odbiornik: 

odcinka | gazociągu | odwadnianego 

0+049 — Poletko rozsączające na dz. nr ewid.:139/5 i 139/9, obręb Chłądowo, gm. 

1 0+248 199 Witkowo, pow. gnieźnieński. 

0+262 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 159, obręb Chłądowo, gm. Witkowo, pow. 

2 0+552 290 gnieźnieński. 

1+312 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 80, obręb Chłądowo, gm. Witkowo, pow. 

3 1+418 106 gnieźnieński. 

2+008 — Rzeka Struga Bawół na dz. nr ewid. 77/2, obręb Wiekowo, gm. Witkowo, 

4 3+310 1302 pow. gnieźnieński. 

3+315 — Rzeka Struga Bawół na dz. nr ewid. 77/2, obręb Wiekowo, gm. Witkowo, 

5 3+998 683 pow. gnieźnieński. 

4+013 — Rzeka Struga Bawół na dz. nr ewid. 72/2, obręb Wiekowo, gm. Witkowo, 

6 4+240 227 pow. gnieźnieński. 

4+257 — Rzeka Struga Bawół na dz. nr ewid. 72/2, obręb Wiekowo, gm. Witkowo, 

7 4+381 124 pow. gnieźnieński. 

4+415 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 63/8, obręb Strzyżewo Witkowskie, gm. 

8 4+561 146 Witkowo, pow. gnieźnieński 

4+561 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 63/8 obręb Strzyżewo Witkowskie, gm. 

9 4+769 208 Witkowo, pow. gnieźnieński 

4+778 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 69, obręb Strzyżewo Witkowskie, gm. 

10 4+865 87 Witkowo, pow. gnieźnieński. 

4+865 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 69, obręb Strzyżewo Witkowskie, gm. 

Ti 4+957 92 Witkowo, pow. gnieźnieński. 

4+957 - Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 219, obręb Ruchocinek, gm. Witkowo, 

12 5+051 94 pow. gnieźnieński. 

5+051 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 219, obręb Ruchocinek, gm. Witkowo, 

13 6+154 1103 pow. gnieźnieński. 

6+204 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 548 obręb Ruchocinek, gm. Witkowo, pow. 

14 6+367 163 gnieźnieński. 

6+383 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 548, obręb Ruchocinek, gm. Witkowo, 

15 7+109 726 pow. gnieźnieński. 

7+109 — Rzeka Dopływ spod Kędzierzyna dz. nr ewid. 38/5, obręb Dębina, gm. Wit- 

16 7+209 100 kowo, pow. gnieźnieński. 

7+665 — Rzeka Dopływ spod Kędzierzyna na dz. nr ewid. 38/5, obręb Dębina, gm. 

17 7+968 303 Witkowo, pow. gnieźnieński. 
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7+997 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid.: 167 i 171/2, obręb Mąkownica, gm. Wit- 

18 8+448 451 kowo, pow. gnieźnieński. 

8+448 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid.: 167 i 171/2, obręb Mąkownica, gm. Wit- 

19 8+848 400 kowo, pow. gnieźnieński. 

8+886 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 118 , obręb Mąkownica, gm. Witkowo, 

20 9+078 189 pow. gnieźnieński 

9+090 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 118, obręb Mąkownica, gm. Witkowo, 

21 9+293 203 pow. gnieźnieński. 

19+504 - Rzeka Rudnik na dz. nr ewid. 124, obręb Grzybowo, gm. Września, pow. 

22 19+667 163 wrzesiński. 

20+141 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid.: 18 i 17/3, obręb Grzybowo, gm. Września, 

23 20+205 64 pow. wrzesiński. 

23+332 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 16/1, obręb Ostrowo Szlacheckie, gm. 

24 23+495 163 Września, pow. wrzesiński. 

25+629 — Rów przydrożny na dz. nr ewid.: 60 i 35/9, obręb Gulczewko, gm. Września, 

25 25+877 248 pow. wrzesiński 

26+082 — Poletko rozsączające na dz. nr ewid.: 33/3 i 32, obręb Gulczewko, gm. Wrze- 

26 26+640 558 śnia, pow. wrzesiński. 

26+694 — Poletko rozsączające na dz. nr ewid. 111/2, obręb Nowy Folwark, gm. Wrze- 

27 26+775 81 śnia, pow. wrzesiński. 

28+690 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 116, obręb Nowy Folwark, gm. Września, 

28 29+280 590 pow. wrzesiński. 

29+550 — Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 21/1, obręb Nowy Folwark, gm. Września, 

29 29+683 133 pow. wrzesiński. 

29+866 - Rzeka Wrześnica na dz. nr ewid. 26/9, obręb Nowy Folwark, gm. Września, 

30 30+073 207 pow. wrzesiński. 

31+680 — Poletko rozsączające na dz. nr ewid. 28, obręb Psary Wielkie, gm. Września, 

31 31+699 19 pow. wrzesiński. 

32+367 — Rzeka Wrześnica (przewóz beczkowozem) dz. nr ewid. 26/9, obręb Nowy 

32 32+645 278 Folwark , gm. Września, pow. wrzesiński. 

32+808 - Poletko rozsączające na dz. nr ewid. 131, obręb Opatówko, gm. Nekla, pow. 

33 32+814 6 wrzesiński. 

33+472 — Poletko rozsączające na dz. nr ewid. 107/4, obręb Opatówko, gm. Nekla, 

34 33+595 123 pow. wrzesiński. 

Rów melioracyjny na dz. nr ewid.: 40/1i 41, obręb Odrowąż, gm. Witkowo, pow. gnieźnieński. 

Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 192, obręb Gorzykowo, gm. Witkowo, pow. gnieźnieński. 

Dodatkowe Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 1, obręb Czajki, gm. Witkowo, pow. gnieźnieński. 

odbiorniki wód z 

tymczasowego od- Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 69, obręb Królewiec, gm. Witkowo, pow. gnieźnieński. 

wodnienia wykopów 

Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 33, obręb Stanistawowo, gm. Września, pow. wrzesiński. 

Rów melioracyjny na dz. nr ewid. 23/1, obręb Ostrowo Szlacheckie, gm. Września, pow. wrzesiński.       
  

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z: 

e art. 9 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego — organy administracji publicznej są obowiązane do należy- 

tego 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. 1086 liart. 73 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 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 z nich notatki, kopie lub odpisy. Prawo to przysługuje również po zakończeniu 
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postępowania. Strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszonych żądań przed 

wydaniem decyzji w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia; 

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

nia wodnoprawnego podaje się do publicznej wiadomości; 

e art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo wodne w nawiązaniu do art. 18 ust. 2a i ust. 2b ustawy z dnia 24 kwietnia 

2009r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz.U. 

z 2021r., poz. 1836), zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawach dotyczących pozwolenia wodnopraw- 

nego doręcza się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku, właścicielowi wód na adres określony w katastrze 

nieruchomości oraz pozostałe strony w drodze obwieszczeń, zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postepowania admi- 

nistracyjnego - zawiadomienie stron przez publiczne ogłoszenie, odpowiednio w urzędzie zapewniającym obsługę 

ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej albo siedzibie właściwej jednostki organizacyjnej Wód Polskich, a 

także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych urzędów starostwa powiatowego i urzędów 

gmin, właściwych ze względu na zakres korzystania z wód; 

e art. 41 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i 

pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W ra- 

zie zaniedbania powyższego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Sprawę prowadzi: 

Dorota Plucińska-Wąsik 

nr tel. 63 288 01 72 

Otrzymują strony za zwrotnym potwierdzeniem według rozdzielnika: 

1 Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez pełnomocnika 

ż: PGW WP RZGW w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań — RUM 

3. Starosta Gnieźnieński, ul. Jana Pawła Il 9/10, 62-200 Gniezno 

4. Pozostałe strony postępowania 

Otrzymują do wiadomości: 

1.  PGWWP Nadzór Wodny Słupca, ul. Traugutta 80, 62-400 Słupca 

2. _ PGWWP Nadzór Wodny Września, ul. Czerniejewska 7, 62-300 Września 

3. Urząd Gminy i Miasta w Witkowie, ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo - 1 zał. obwieszczenia w celu wywieszenia w sposób zwyczajowo 

przyjęty, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu i zwrot z adnotacją o wywieszeniu po 14 dniach od 

dnia wywieszenia (zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy 

Prawo wodne w nawiązaniu do art. 18 ust. 2a i ust. 2b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 

ziemnego w Świnoujściu). 

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

przyjęty, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu i zwrot z adnotacją o wywieszeniu po 14 dniach od 

dnia wywieszenia (zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy 

Prawo wodne w nawiązaniu do art. 18 ust. 2a i ust. 2b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 

ziemnego w Świnoujściu). 
5. - Urząd Miasta i Gminy Nekla, ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla - 1 zał. obwieszczenia w celu wywieszenia w sposób zwyczajowo przyjęty, a 

także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu i zwrot z adnotacją o wywieszeniu po 14 dniach od dnia 

wywieszenia (zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo 

wodne w nawiązaniu do art. 18 ust. 2a i ust. 2b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 

w Świnoujściu). 
6. Starostwo Powiatowe we Wrześni, ul. Chopina 10, 62-300 Września - 1 zał. obwieszczenia w celu wywieszenia w sposób zwyczajowo 

przyjęty, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu i zwrot z adnotacją o wywieszeniu po 14 dniach od 

dnia wywieszenia (zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 3 i ust. 4 ustawy 

Prawo wodne w nawiązaniu do art. 18 ust. 2a i ust. 2b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu 

ziemnego w Świnoujściu). 
7. Starostwo Powiatowe w Gnieźnie, ul. Jana Pawła Il 9/10, 62-200 Gniezno - 1 zał. obwieszczenia w celu wywieszenia w sposób 

zwyczajowo przyjęty, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu i zwrot z adnotacją o wywieszeniu po 

14 dniach od dnia wywieszenia (zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 400 ust. 7, art. 401 ust. 3 i ust. 

4 ustawy Prawo wodne w nawiązaniu do art. 18 ust. 2a i ust. 2b ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego 

gazu ziemnego w Świnoujściu). 
8. aa 
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Klauzula I Klauzula Il 
  

Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby 

  

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 iw 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), 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 59A; zwane dalej „Administratorem danych”. 

2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania 

administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej, 

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku 

prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parla- 

mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów: 

e ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( 

Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.); 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) 

lub, 

e ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

ijego ochronie, udziale środowisk h ł w ochronie śr oraz 

oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.); 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 

osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powie- 

rzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym 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: 

7 Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowa- 

niu decyzji, w tym profilowaniu; 

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do reali- 

zacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania. 
9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodar- 

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

2237202 76;   

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 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 iw 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), informuję, że: 

1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobo- 

wych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-848 

Warszawa, ul. Żelazna 59A; zwane dalej „Administratorem danych” 

2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postę- 

powania administracyjnego. w tym wydanie decyzji administracyjnej. 

3) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie 

obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust, 1 lit. c rozporzą- 

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). wynikającego z przepisów: 

. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) 

. ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) 

> ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. poz. 247 ze zm.): 

4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko 

i imię/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan 

cywilny, nr ksiąg wieczystych. numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane 

przez wnioskodawców/organy administracji publicznej. 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 

osóbowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powie- 

rzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa: 

6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta 

strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. 

7) 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; 

8) Pani Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu; 

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 

realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania. 

10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodar- 

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

2237202 76; 
  

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Zarząd Zlewni w Kole 

Ul. Prusa 3, 62-600 Koło 

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

  

 


