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Katowice, dnia 7 grudnia 2021 r. 

 
 
GL.ZUZ.2.4210.825.2021.ŁK 
 
 

 
ZAWIADOMIENIE 

o wszczęciu postępowania administracyjnego 
 

 
Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w związku z art. 16 pkt 64, art. 35 ust. 1 oraz ust. 3 pkt. 5, art. 
389 pkt 2, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 i art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo 
wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zmianami), Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach 
zawiadamia, że na wniosek Zakładu Uboju i Rozbioru Mięsa „MAR-BET”  zostało wszczęte postępowanie 
administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, 
obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla 
środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 
ul. 11 Listopada 2 w Zawierciu z terenu Zakładu Uboju i Rozbiórki Mięsa „MAR-BET” Marian i Beata 
Kubaccy sp. j. w Porębie w obrębie działek o nr ew. gr. 6716/3, 6719/1, 6720/3, 6732/1, 6733/7, 6733/14, 
6717, 6718/2.  

Na mocy art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624), 
oraz stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w terminie 7 dni od daty opublikowania niniejszego 
zawiadomienia, strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, a także składać 
wszelkie wnioski, informacje, wyjaśnienia i zastrzeżenia dotyczące sprawy, w Zarządzie Zlewni 
w Katowicach przy placu Grunwaldzkim 8-10, 40-127 Katowice, pok. nr 406 po wcześniejszym ustaleniu 
możliwości przeglądania akt pod numerem telefonu: 32 250 41 27 wew.18.  
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Otrzymują wg rozdzielnika 
Rozdzielnik do pisma GL.ZUZ.2.4210.825.2021.ŁK: 
1. Zakład Uboju i Rozbioru Mięsa „MAR-BET” 

Marian i Beata Kubaccy Sp.J.  
Ul. M. Piłsudzkiego 21 
42-436 Pilica 

2. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.   
 Ul. 11 Listopada 2  
 42-400 Zawiercie 
3. BIP i tablica informacyjna – Urząd Miasta w Porębie 
4. BIP i tablica informacyjna – PGW WP RZGW Gliwice 
5. ZUZ a/a 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

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 osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 

z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy 
ul. Żelaznej 59A, 00-848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie). 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl 
lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelaznej 59A, 00-848 
Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod.gliwice@wody.gov.pl lub listownie pod 
adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice, 
z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Gliwicach”. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążącego na administratorze obowiązku prawnego, 
tj. prowadzenia postępowania administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej w oparciu o przepisy ustawy z 
dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w związku z art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 14 ust. 5 oraz art. 
397 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne). 

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) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 
zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów resortowych. 

6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
a) prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa 

prawna: art. 15 Rozporządzenia); 
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

 – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia); 
c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: 

art. 18 Rozporządzenia); 
7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 
narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia). 

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne dla realizacji celów, o których 
mowa w pkt 3, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji tych celów. 

9) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie polegało na rejestracji dokumentów w elektronicznym systemie obiegu 
dokumentów. 
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