………………………………………….…….………

………………………………., dnia …………………...

Imię i nazwisko Wnioskodawcy/Wnioskodawców

miejscowość

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

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

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

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

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

Dyrektor RZGW w.…………..………….
PGW WP
ul. ………………………..………………..……
….……..-…………………………………..…..
Wniosek o zwolnienie od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią
Zwracam się z wnioskiem, o zwolnienie od zakazów określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne:
□*) w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. a
w związku z zamiarem gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także
innych substancji lub materiałów, które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku
lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich składowania,
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. 77 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,

*) właściwe zaznaczyć;
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(obejmująca m.in. informacje dotyczące: aktualnego i planowanego zagospodarowania terenu; technologii wykonania robót, w tym,
prowadzenia prac ziemnych; sposobu zabezpieczenia inwestycji przed wodami powodziowymi o prawdopodobieństwie wystąpienia raz
na sto lat zarówno na etapie prowadzenia prac, jak i po ich zakończeniu, wskazanie nazw substancji chemicznych, przedstawienie
technologii odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, sposób składowania odpadów, przedłożenie pełnego wykazu odpadów, a także
inne informacje będące w posiadaniu Wnioskodawcy, które mogą być przydatne na etapie rozpoznania wniosku);

□*) 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa pochodząca z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
□*) 3. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej, o której mowa w pkt 2, potwierdzona przez Wnioskodawcę
za zgodność z oryginałem, albo inna mapa sytuacyjno- wysokościowa, z naniesionym schematem
planowanych obiektów lub robót
(prosimy dostarczyć mapę z naniesionymi rzędnymi terenu przed i po wykonaniu prac oraz określoną lokalizacją inwestycji
wraz z legendą)

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

□*) 5. 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).
(dowód uiszczenia opłaty skarbowej może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej przez Internet).

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. 77 ust. 1
pkt 3 lit a 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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