
t bd i ,  dnia 1 I maja 2021 r. 

PREZYDENT MIASTA LODZI 
DM-DM-XVII.6853.43.2020.PW 

Z A W I A D O M I E N I E  
o wszczeciu postepowania i zgromadzeniu materialu dowodowego 

Na podstawie art. 10 i art. 61 ustawy z dnia 14 czenvca 1960 r. kodeks postqpowania 

administracyjnego (Dz. U. 2021. 735) w miqzku z art. 124b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, 

o gospodarce nieruchomoSciami (Dz. U. 2020. 1990 ze zm.) 

z a w i a d a m i a m ,  i e  

na wniosek PGE Dystrybucja S. A. Oddzial Lddi, reprezentowanej przez 7 

wszczqte zostalo postqpowanie w sprawie udostqpnienia czqici nieruchomoici poloionej 

w Lodzi przy ulicy Arniki 22, oznaczonej w ewidencji grunt6w w obrqbie W-17 jako dzialka 

nr 2111 0 w celu przeprowadzenia demontaiu napowietrznej linii energetycznej SN 15 kV. 

Zgodnie z dyspozycjq wynikajqcq z art. 124b ust. 1 i ust. 3 ustawy o gospodarce 

nieruchomoiciami starosta, wykonujqcy zadanie z zakresu administracji rzqdowej, w drodze 

decyzji zobowiqzuje wlaiciciela, uiytkownika wieczystego lub osobq, ktdrej przyshgujq inne 

prawa rzeczowe do nieruchomoici do udostqpnienia nieruchomoici w celu wykonania 

czynnoici zwiqzanych z konserwacjq, remontami oraz usuwaniem awarii ciqgbw drenazowych, 

przewodbw i urzqdzeli, nienaleiqcych do czqici skladowych nieruchomoici, shzqcych do 

przesylania lub dystrybucji plynbw, pary, gazdw i energii elektrycznej oraz urzqdzen lqcznoici 

publicznej i sygnalizacji, a t a k e  innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektdw 

i urzqdzeli niezbqdnych do korzystania z tych przewoddw i urzqdzeli, a takie usuwaniem 

zgruntu tych ciqgbw, przewodbw, urzqdzefi i obiektdw, jezeli wl.aicicie1, uiytkownik 

wieczysty lub osoba, ktbrej przyshgujq inne prawa rzeczowe do nieruchomoici nie wyraza 

na to zgody. Decyzja o zobowiqzaniu do udostqpniania nieruchomoici moze by6 t a k e  wydana 

w celu zapewnienia dojazdu umoiliwiajqcego wykonanie czynnoici. Obowiqzek udostqpnienia 

nieruchomoici moze by6 ustanowiony na czas nie dhzszy niz 6 miesiqcy. 

Za udostqpnienie nieruchomoici oraz szkody powstale na skutek czynnoici, o ktdrych 

mowa powyzej, przyshguje odszkodowanie w wysokoici uzgodnionej miqdzy wlaicicielem, 
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uzytkownikiem wieczystym lub osobq, kt6rej przyshgujq inne prawa rzeczowe 

do nieruchomoici a podmiotem, kt6remu udostqpniono nieruchomoS6. Jezeli do takiego 

uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni, liczqc od dnia, w kt6rym uplynqi terrnin 

udostqpnienia nieruchomoici, okreilony w decyzji, starosta, wykonujqcy zadanie z zakresu 

administracji rzqdowej wszczyna postqpowanie w sprawie ustalenia odszkodowania (art. 124b 

ust. 4 cytowanej ustawy). 

JednoczeSnie informujq, ze zostai zgromadzony materiai dowodowy stanowiqcy 

podstawq do zakohczenia postqpowania w niniejszej sprawie. Wobec powyiszego, stosownie 

do treSci art. 10 3 1 i art. 73 kodeksu postqpowania administracyjnego zawiadamiam o prawie 

wglqdu w akta sprawy oraz sporzqdzania z nich notatek, kopii lub odpisbw, jak r6wniez 

o moiliwoici wypowiedzenia siq co do zebranych materiaibw, w terminie 7 dni od daty 

otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po uplywie tego terminu zostanie wydana decyzja 

w sprawie. 

Powyisze jest prawem, nie zai obowiqzkiem strony. Biorqc pod uwagq obecnq 

sytuacjq epidemiologicznq, proszq o wczeiniejszy kontakt telefoniczny z osobq 

prowadzqcq postqpowanie, celem ustalenia terminu wizyty w urzqdzie. 

Ponadto inforrnujq, iz stosownie do treici art. 41 K.p.a. w toku postqpowania strony 

oraz ich przedstawiciele i pelnomocnicy majq obowiqzek zawiadomi6 organ administracji 

publicznej o kazdej zmianie swojego adresu. W razie niedopelnienia powyzszego obowiqzku 

dorqczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. 

Sprawg prowadzi inspektor Pawel WIodzimierski tel. 42 638 44 79 

Z up. PREZYDENTA MIASTA EODZI 
Kierownik Oddzialu 

Wywlaszczeti i Zwrotdw NieruclromoSci 

Marcin Tomczyk 

Zalacniki: 
Klauzula ROD0 

Pan 
Pani 
Pan 

- pelnomocnik PGE Dystrybucja S.A. 

- art. 49 par. 1 kpa 
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Klauzula informacyjna dotyczqca przetwarzania danych osobowych, dla ktdrych 
administratorem danych jest Prezydent Miasta Eodzi 

Szanowni Paistwo, 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 og6lnego rozporzqdzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 20161679 w sprawie ochrony os6b 
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95146lWE) uprzejmie informujemy, ze: 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Lodzi z siedzibq w Lodzi przy ul. 
Piotrkowskiej 104,90-926 E6di, e-mail: lckrn@uml.lodz.pl. 

2. Administrator wyznaczy'r inspektora oraz zastqpcq inspektora ochrony danych, z kt6rym moze siq 
Pani / Pan skontaktowak poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl. Z inspektorem ochrony danych i jego 
zastqpcq mozna siq kontaktowae we wszystkich sprawach dotyczqcych przetwarzania danych 
osobowych przez Urzqd Miasta Eodzi oraz korzystania z praw zwiqzanych z przetwarzaniem danych. 

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy w Urzqdzie Miasta 
Lodzi. Ogblnq podstawq do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c og6lnego rozporzqdzenia. 
Szczeg6lowe cele przetwarzania danych zostaly wskazane w nastqpujqcych przepisach: 
1) ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postqpowania administracyjnego; 
2) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoiciarni; 
Paniffana dane bqdq przetwarzane w celu prowadzenia postqpowania administracyjnego w sprawie o 
udostqpnienie nieruchomoici w celu wykonania czynnoici zwiqzanych z konserwacjq, remontem i 
usuwaniem awarii ciqg6w drenaiowych, przewod6w i urzqdzen lub ich usuniqciem z gruntu i ustalenie 
odszkodowania z tego tytulu. 
4. Dane osobowe mogq by6 udostqpniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na 
podstawie obowiqzujqcych przepis6w prawa, tj. organom administracji publicznej oraz organom 
ochrony prawnej, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepis6w o ochronie danych osobowych, 
tj. uczestnikom postqpowania, podmiotom Swiadczqcym ushgi pocztowe, kurierskie. 

5. Dane osobowe bqdq przetwarzane, w tym przechowywane przez okres 2 lat, liczqc od pierwszego 
stycznia roku nastqpujqcego po roku, w kt6rym sprawa zostala zakonczona, a nastqpnie, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres 
10 lat, zgodnie z kategoriq archiwalnq B 10, a w przypadku zmiany kategorii archiwalnej dokumentacji 
przez okres zgodny ze zmienionq kategoriq archiwalnq dokumentacji. 

6. W zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych posiada Panilpan prawo do: 
a. dostqpu do treSci swoich danych, na podstawie art. 15 og6lnego rozporzqdzenia; 
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogdlnego rozporzqdzenia; 
c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 og6lnego rozporzqdzenia; 

Prawa te sq wykonywane przez PaniajPana r6wniez wzgledem tych os6b, w stosunku do kt6rych 
sprawowana jest opieka. 

7. Ma Panipan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzqdu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Paniffan, iz przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych. 

8. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepis6w prawa, jest Panilpan zobowiqzana(y) do ich 
podania. Konsekwencjq niepodania danych osobowych bqdzie nierozpoznanie sprawy. 

9. Dane nie bqdq przetwarzane w sposdb zautomatyzowany, w tym r6wniez w formie profilowania. 
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