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Departament Poiitykl Spoteczno] i Zieteni

Wydzial Zarzadzanta Kontaktarni z Mie~;,:::ancami
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Oddzia! ds. Informac\'i110-Kancelaryjnej
Obsiuo! Mis"zkanc6w

90-926 tort·:, til. Piotrkowska 104
Ldz. ·=,~:o.:.:.:.:.:.o"'''_'~·:::O , "..Qod is .

urzad Miasta todzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 t6di

z prosba 0 zamieszczenie na stronie SIP

informacji na okres 14 dni od dnia otrzymania

INFORMACJA

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

zmianami) zawiadamiam, ze w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarzqdzie Ziewni w Sieradzu

prowadzone jest, na wniosek z dnia 13.03.2019 r. PGE Dystrybucja SA, w imieniu i na rzecz ktore] dziata na mocy

udzielonego upowainienia Michat Siminski, postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia

wodnoprawnego na prowadzenie Iinii kablowej 0,4 kV w furze ostonowej 0 160 typu AROT przez wody rzeki Batutki

w jej km 1+504, metoda przewiertu sterowanego, na dzlalce 0 numerze eWidencyjnym 1/20 obreb P-6, m.Lodz,

a. dtugosc przewiertu

b. rzedna wierzchu rury

C. wspotrzedne geodezyjne

3,9m,

188,94 m n p m,

X 5739253,38

X5739254,30

Y 6596585,69

Y 6596589,51

Majqc na uwadze norrne prawna odtwarzanq z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego,

w celu zapewnienia stronom czynnego udziatu w prowadzonym postepowanlu administracyjnym, inforrnuje

o rnozllwoscl zapoznania si~ z aktami sprawy, wypowiedzenia sle co do zebranych dowodow i zgtaszania ewentualnych

uwag.

Zainteresowani rnoga zapoznac sie z dokumentacjq (operat wodnoprawny) w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym.

Wody Polskie Zarzad Ziewni w Sieradzu, w miejscu: 91- 420 lodz, ul. Potnocna 27/29 pok. nr 8, w godzinach 800_1530,

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Jednoczesnte lnforrnuje, ze po uptywie ww. terminu, w przypadku braku zgtoszenia przez strony uwag

i ewentualnych uzupelnleri do akt sprawy, przedmiotowe postepowania administracyjne zostanie zakoriczone decyzjq,

wydanq na podstawie ztoionego wniosku i rnaterlalow zgromadzonych przez organ.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Ziewni w Sieradzu

Plac Wojewodzki 1, 98-200 Sieradz

T. +48 (43) 655 41 00 • E. zz-sieradz@wody.gov.pl

www.wody.gov.pl



Informacje w ww. sprawie moina r6wniei uzvskactelefonicznie pod numerem: 573901683

sprawe prowadzi Aleksandra Piech.

Adres do korespondencji: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzqd Ziewni w Sieradzu,

PI. Wojew6dzki 1, 98-200 Sieradz.

YREKTOR

tnformujemy, ie przetwarzamy Paristwa dane osobowe i stosujemy politykt: ich ochrony zgodnie z ROOOi przepisami krajowymi.
Podanie przez Paristwa danych osobowych ma charokter dobrowolny, ale jest niezbedne do swiadczenia uslug realizowanych przez
naszq firme.
Administratorem danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibq w Warszowie 00-844
Warszawa, ul. Grzybowska 80/82.
Posiadajq Paristwo prawo dosteou do tresci swokn danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecia, ograniczenio przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prowo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniecic zgody w dowolnym momencie bez wpivwu na
zgodnosc z prawem przetwarzania (jeieli przetwarzanie odbywa sie na podstawie zgody), kt6rego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnieciem.
Majq Paristwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Oanych Osobowych, Urzqd ocnron» Oanych Osobowych, 00-193
Warszawa, ul. Stawki 2, gdy uznajq Paristwo, ii przetwarzanie 'aonvcn osobowych Paristwa dotyczqcych narusza przepisy og61nego
rozporzqdzenia 0 ocnronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
wtece] informoc]! znajdq Paristwo na naszej stronie: www.poznan.rzgw.gov.pl
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