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Urząd Miasta Łodzi 

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź  

z prośbą  o zamieszczenie na stronie BlP 

informacji na okres 10 dni od dnia otrzymania 
Oddział  r" 

(Jt Ą JI 
90926 ŁÓdL, )r.wska" 4 dz.  ................... .............„. 

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia ustawy,  20 lipca 2017 r. Prawo wodne (DZ.U. z 2018 r. poz. 2268 ze 

zmianami) zawiadamiam,, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu 

prowadzone jest, na wniosek z dnia 16.04.2019 r. PGE Dystrybucja S.A., w imieniu i na rzecz której działa na mocy 

udzielonego upoważnienia Michał  Simiński, postępowanie administracyjne w sprawie „ udzielenia pozwolenia 

wodnoprawnego na prowadzenie linii kablowej 0,4 kV w rurze osłonowej PVC 0 160 przez wody rzeki Olechówki w jej 

km 10+327, w konstrukcji obiektu mostowego, na działce o numerze ewidencyjnym 60 i 61/1 obręb G-20, m.Łódź. 

długość  przewiertu 2,5 m, 

rzędna spodu rury 204,15 m n p m, 

współrzędne geodezyjne punkt A: X 5734083.25 Y 6606429,63 

Punkt B: X 5734084.15 Y 6606430.50 

Punkt C: X 5734085.03 Y 6606431.38 

Mając na uwadze normę  prawną  odtwarzaną  z ar t. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 

w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję  

o możliwości zapoznania się  z aktami sprawy, wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych 

uwag. 

Zaintereśowani mogą  zapoznać  się  z dokumentacją  (operat wodnoprawny) w Państwowym Gospodarstwie Wodnym 

Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, w miejscu: 91 —420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr  8, w godzinach 8001530, 

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. 

Jednocześnie informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag 

i ewentualnych uzupełnień  do akt sprawy, przedmiotowe postępowania administracyjne zostanie zakończone decyzją, 

wydaną  na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. 

Informacje w ww. sprawie można również  uzyskać  telefonicznie pod numerem: 573 901683. 

Sprawę  prowadzi Aleksandra Piech. 

Adres do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarz d Zlewni w Sieradzu, 

Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz. 

D REKTOR 

Grze rz Szewczyk 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Zarząd Zlewni w Sieradzu 

Plac Wojewódzki 1, 98200 Sieradz www.wody.goy.pl  

T. +48 (43) 655 4100 • E. zz-sieradzwody.goy.pl  

ADA 



Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby 

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 zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprowie swobodnego przepływu takich danych oroz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 1119 z 04.05.2016), informuję, że: 

Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody 
Polskie z siedzibą  w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych" 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania administracyjnego. w tym wydanie decyzji 
administracyjnej. 

podstawą  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 

6 ust, 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). wynikającego z przepisów: 

• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) 

• ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) „ 

• ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.): 

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. 

Pani/Pana dane osobowe mogą  być  przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi 
Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa: 

Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. 

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; 

Pani Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu; 

Pani/Pana dane osobowe będą  przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania. 
dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie są  dostępne pod adresem e-mail: 
iod@wody.ggypj. teL 22 372 02 76; 


