………………………………………….…….………
Imię i nazwisko Wnioskodawcy/Wnioskodawców

………………………………., dnia …………………...
miejscowość

……………………………………..…………………
………………………………………..………………
Adres/adresy do korespondencji

………………………………
fakultatywnie nr telefonu

…………………………………………………………………
Imię i nazwisko Pełnomocnika (jeżeli został ustanowiony)

………………………………………………..………
……………………………………………………..…
Adres do korespondencji Pełnomocnika

……………………………..…

Dyrektor RZGW w.…………..………….
PGW WP
ul. ………………………..………………..……

fakultatywnie nr telefonu

….……..-…………………………………..…..
Wniosek o zwolnienie od zakazów określonych w celu zapewnienia szczelności
i stabilności wałów przeciwpowodziowych
Zwracam się z wnioskiem, o zwolnienie od zakazów określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
w art. 176 ust. 1, w związku z zamiarem wykonywania robót oraz czynności, które mogą wpływać na szczelność
lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, w tym:
pkt 1 □*) – przejeżdżania przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz przepędzania zwierząt,
z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych,
pkt 2 □*) – uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy
wału,
pkt 3 □*) – prowadzenia przez osoby nieuprawnione robót lub czynności ingerujących w konstrukcję wałów
przeciwpowodziowych, w tym ich rozkopywania, uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony
wałów, wbijania słupów i ustawiania znaków,
pkt 4 □*)- wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nimi
funkcjonalnie,
pkt 5 □*)- wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości
mniejszej niż 50 m od stopy wału,
dla inwestycji pn.:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
planowanej na terenie działki/działek nr ewidencyjny ………….………………………………………………………………………….
w obrębie ewidencyjnym .………………………………………………………………………………………………………………………………….
miejscowość ……………………………………………………………. gmina ……………………………………………………………………………

……………….…………………………………………
Czytelny podpis wszystkich Wnioskodawców
lub Pełnomocnika jeżeli został ustanowiony

Załączniki do wniosku:
(nie dołączenie do wniosku dokumentów wymaganych ustawą Prawo wodne wymienionych w art. 176 ust. 4, jak również dokumentu
stosownego pełnomocnictwa – jeżeli strona działa przez pełnomocnika, jest brakiem formalnym i uniemożliwia przeprowadzenie
postępowania administracyjnego)

□*) 1.
Charakterystyka planowanych działań wraz z podstawowymi danymi technicznymi i opisem
planowanej technologii robót (2 egzemplarze, w tym wersja elektroniczna na nośniku),

*) właściwe zaznaczyć;
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(obejmująca m.in. wykaz obiektów/robót realizowanych w strefie ochronnej wału, z uwzględnieniem elementów inwestycji
do zrealizowania poniżej istniejącego terenu, parametry wykopów (długość, szerokość, głębokość), minimalne odległości wykopów
(projektowanych obiektów) od stopy wału po stronie odpowietrznej, rodzaje materiałów, średnice rurociągów itp. sposób wykonania
i zabezpieczenia wykopów, opis sposobu posadowienia obiektów kubaturowych (wykonanie fundamentów) oraz ułożenia elementów
infrastruktury technicznej);

□*) 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa pochodząca z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(2 egzemplarze, w tym wersja elektroniczna na nośniku),
□*) 3. Kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej, o której mowa w pkt 2, potwierdzoną przez Wnioskodawcę
za zgodność z oryginałem, albo inna mapa sytuacyjno- wysokościowa, z naniesionym schematem
planowanych obiektów lub robót (2 egzemplarze, w tym wersja elektroniczna na nośniku),
(prosimy dostarczyć mapę z naniesionymi rzędnymi terenu przed i po wykonaniu prac oraz lokalizacją wszystkich objętych wnioskiem
projektowanych obiektów, także infrastruktury technicznej, w stosunku do istniejącego wału przeciwpowodziowego
wraz z naniesionymi minimalnymi odległościami od stopy wału po stronie odpowietrznej lub odwodnej, oznaczenie wału oraz granicy
50-cio metrowej strefy ochronnej wału);

□*) 4. Badania hydrogeologiczne wraz z opinią dotyczącą wpływu tych robót na szczelność i stabilność tych wałów
(2 egzemplarze, w tym wersja elektroniczna na nośniku),
(opinia powinna jednoznacznie oceniać wpływ planowanych robót na szczelność i stabilność wału przeciwpowodziowego zarówno
w trakcie realizacji, jak i po wykonaniu inwestycji; osoba sporządzająca badania hydrogeologiczne powinna posiadać kwalifikacje
geologiczne kat. VI lub VII do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi; opinia dotycząca wpływu robót na
szczelność i stabilność tych wałów, wskazane jest, aby została przygotowana przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane
w zakresie hydrotechniki bez ograniczeń do projektowania)

□*) 5. Oryginał lub urzędowo potwierdzony odpis imiennego pełnomocnictwa do działania na rzecz
Wnioskodawcy,
(jeżeli Wnioskodawca ustanowił pełnomocnika);

□*) 6. Oryginały dowodów wpłaty opłaty skarbowej (z podaniem tytułu przelewu) dokonanej na konto właściwego
urzędu zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w wysokości:
a) 10 zł od dokonania czynności urzędowej – polegającej na rozpatrzeniu wniosku,
b) 17 zł za złożenie pełnomocnictwa (jeżeli ma zastosowanie).
Klauzula:
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 i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej
„RODO”, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa.
2) Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP można skontaktować się za pomocą adresu
iod@wody.gov.pl.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia
obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych w związku ze złożonym wnioskiem i związanego
z tym prowadzeniem postępowania dot. zwolnienia od zakazów określonych w art. 176 ust. 1 ustawy Prawo
wodne. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania
publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, strony postępowania administracyjnego,
w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa niezbędny
do realizacji celów przetwarzania wskazany w pkt 3 oraz przepisów dotyczących archiwizowania dokumentów.
6) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do żądania
od administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, a w określonych przypadkach prawo
do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych.
7) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie
danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, podanie
danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne.
10) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

*) właściwe zaznaczyć;
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