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OBWIESZCZENIE
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach
z dnia 18 października 2021 r.
znak: GD.ZUZ.1.4210.CH.34.2021.ŻM
w sprawie: zawiadomienia stron o wydaniu w dniu 14 października 2021 r. pozwolenia
wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko będących
jednocześnie nowymi obiektami budowlanymi stanowiącymi gazociąg wysokiego
ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) wynoszącym 6,3 MPa wraz z linią
światłowodową relacji Bytów - Chojnice oraz wykonanie przejść gazociągu wysokiego
ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) wynoszącym 6,3 MPa wraz z linią
światłowodową pod dnem powierzchniowych wód płynących cieków: Zbtzyca, Młosina,
dopływ z jeziora Trzemeszno, Brda, Suska Struga
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 400 ust. 7 i art. 401 ustawy
z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j Dz. U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.) oraz art 18 ust. 2a i 2b
ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1866 ze zm.) Dyrektor
Zarządu Zlewni Wód Polskich w Chojnicach, w myśl zapisów art. 14 ust. 1 pkt 5, art. 397 ust. 3
pkt 2, , art. 389 pkt 9, art. 390 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne udzielił firmie Polska Spółka
Gazownictwa Sp. z o. o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, pozwolenia
wodnoprawnego na:
1.
lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko będących jednocześnie nowymi obiektami
budowlanymi stanowiącymi gazociąg wysokiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym
(MOP) wynoszącym 6,3 MPa wraz z linią światłowodową relacji Bytów — Chojnice,
zlokalizowanych na terenie:
1.1.
działki nr ewid. 1006 obręb Trzebuń, gmina Dziemiany, powiat kościerski, województwo
pomorskie, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi od rzeki Zbrzyca (km 44 + 223
cieku) jest wysokie i wynosi raz na 10 lat oraz średnie i wynosi raz na 100 lat,
1.2.
działek nr ewid. 157, 133 i 60 obręb Męcikał, gmina Brusy, powiat chojnicki, województwo
pomorskie, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi od rzeki Brda (km 142 + 885 i 142
+ 895 cieku) jest wysokie i wynosi raz na 10 lat oraz średnie i wynosi raz na 100 lat,
2.
wykonanie przejść gazociągu wysokiego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu roboczym
(MOP) wynoszącym 6,3 MPa wraz z linią światłowodową pod dnem powierzchniowych wód
płynących następujących cieków:
2.1.
Zbrzyca w km 44 + 223 cieku, zlokalizowanych na terenie działki nr ewid. 1006 obręb
Trzebuń, gmina Dziemiany, powiat kościerski, województwo pomorskie, metodą bezwykopową
w rurze ochronnej o długości 184,00 m,
2.2.
Młosina w km 1 + 4 1 8 cieku, stanowiącej działkę nr ewid. 30 obręb Leśno, gmina Brusy,
z terenu działek nr ewid. 3217 i 3244/1 obręb Leśno, gmina Bmsy, powiat chojnicki, województwo
pomorskie, metodą bezwykopową w rurze ochronnej o długości 42,50 m,
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Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
dalej „RODO”, informuję, że:
1)
Administratorem zebranych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego
danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie,
ul. Żelazna 59A 00-848 Warszawa.
2)
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować pod adresem e-mail:
iod@wody.gov.pl.
3)
Zebrane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi obowiązującymi
przepisami prawa w celu załatwienia niniejszej sprawy.
4)
Dane będą udostępniane jedynie uprawnionym podmiotom na zasadach
i w okolicznościach przewidzianych w ww. rozporządzeniu (RODO) oraz w innych powszechnie
obowiązujących przepisach prawa.
5)
Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6)
Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od rodzaju sprawy, dla
potrzeb której zebrano dane osobowe i nadanej jej kategorii archiwalnej, zgodnej z jednolitym
rzeczowym wykazem akt określonym przepisami prawa. Zebrane dane osobowe m ogą jednak być
przechowywane dłużej, ponieważ materiały będące we władaniu podmiotów wykonujących
zadania z zakresu administracji publicznej mogą być usunięte tylko na podstawie zgody Archiwum
Państwowego.
7)
Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich
sprostowania. W przypadkach przewidzianych prawem ma również prawo do żądania usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych.
8)
W razie naruszenia zasad przetwarzania danych osobie, której dane dotyczą, przysługuje
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego — Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9)
Dane osobowe zostały pobrane w związku ze złożonym wnioskiem na ww.
przedsięwzięcie.
10)
Zebranie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z obowiązujących przepisów
prawa i jest niezbędne do załatwienia sprawy, prowadzonej w ramach ustawowego umocowania.
11)
Zebrane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
podlegały profilowaniu.
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