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Urzqd Miasta lodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 l6di

z prosba 0 zamieszczenie na stronie SIP

informacji na okres 10 dni od dnia otrzymania

INFORMACJA

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia ustawy20 lipca 2017 r. Prawo wodne (OZ.U. z 2018 r. poz. 2268 ze

zmianami) zawiadamiam, ze w Paristwowvm Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarzadzle Ziewni w Sieradzu

prowadzone jest, na wniosek z dnia 23.04.2019 r. sp6fkiHE2 iooz. w imieniu i na rzecz kt6rej wvstepuje na mocy

udzielonego pefnomocnictwa Pan Pawef Stawikowski, postepowanle administracyjne w sprawie udzlelenla pozwolenia

wodnoprawnego na prowadzenie przvlacza linii kablowej SN 15 kV w rurze osfonowej RHOPE 0 srednlcv 160 rnrn przez

wody rzeki Olech6wki w jej km 5+345, metoda przewiertu horyzontalnego, na dziatce 0 numerze ewidencyjnym 751/2

obreb G-27 Miasto l6di.

a. dlugosc przewiertu

b. rzedna wierzchu rury

c. wspotrzedne geodezyjne

11,02 m

X 6602818.45 Y 5731768.30

X 6602819.16 Y 5731759.00

Majqc na uwadze norrne prawna odtwarzana z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowanla administracyjnego,

w celu zapewnienia stronom czynnego udzlatu w prowadzonym postepowanlu administracyjnym, informuje

o rnozllwoscl zapoznania sle z aktami sprawy, wypowiedzenia sie co do zebranych dowod6w i zgfaszaniaewentualnych

uwag.

Zainteresowani rnoga zapoznac sle z dokumentacjq (operat wodnoprawny) w Paristwowvrn Gospodarstwie Wodnym

Wody Polskie Zarzad Ziewni w Sieradzu, w miejscu: 91- 420 l6di, ul. P6fnocna 27/29 pok. nr 8, w godzinach 800_1500
,

w terminie 10 dni od daty otrzymania niniejszego pisma.

Jednoczesnie lnforrnuje, ze po upfywie ww. terminu, w przypadku braku zgloszenia przez strony uwag

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

wydanq na podstawie zlozonego wniosku i materiaf6w zgromadionych przez organ.

Informacje w ww. sprawie mozna rownlez uzvskac telefonicznie pod numerem: 573901683

sprawe prowadzi Aleksandra Piech.

Adres do korespondencii: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarqd Ziewni w Sieradzu,

PI.Wojew6dzki 1, 98-200 Sieradz.

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Ziewni w Sieradzu

Plac Wojew6dzki 1, 98-200 Sieradz

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

YREKTOR---- ,..

www.wody.gov.pl



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie

ochrony os6b !izycznych w zWiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepfywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) (Oz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), inforrnuje. ie:

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

2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postepowania administracyjnego, w tym wydanie
decyzji administracyjnej,

3) podstawq przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypelnienie obowiqzku prawnego crazacego na
Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporzadzenla Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikajqcego z
przeplsow: ...

• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowanla administracyjnego (tj. Oz. U. z 2018 r. poz. 2096. z pain.
zm.);

• ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Oz.U. z 2018 r.. poz. 2268)lub,

• ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronle, udziale spoleczeristwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Oz. U. z 2018 r. poz. 2081, z pain. zm.);

4) Pani/Pana dane osobowe mega bye przekazywane podmiotom przetwarzajqcym dane osobowe na zlecenie
Administratora, z ktorvmi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom
uprawnionym na podstawie przepisow prawa;

5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;

6) posiada Pani/Pan prawo do:
zadanta dostepu do trescl swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunlecla, wniesienia skargi do organu nadzorczego
- Prezesa urzedu Ochrony Oanych Osobowych:

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegajq zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;

8) Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane przez okres niezbednvdo realizacji wskazanych w pkt. 2 celow
przetwarzania.

9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie sa dostepne pod
adresem[6nail: iod@\Nody.gov.pl, tel. 2237202 76} .
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