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wg rozdziefnika

Na podstawie art. 61 § 4 k.p.a, (Oz. U z 2018 r., poz. 2096, z poznlelszvm! zmianami) zawiadamiam, ze

w Paristwowvm Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie prowadzone jest na wniosek Pani Oominiki Grabowskiej-Ropek,

dzlalajace] na podstawie petnomocnictwa w imieniu Sp6tki CAVATINA SPV9 Sp. z 0.0. z sledzlba w Krakowie przy

ul. Wielickiej 28B, postepowanle administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania

inwestycyjnego pn. IIPrzebudowa, nadbudowa i rozbudowa wraz ze zmiana sposobu uiytkowania, zagospodarowaniem

terenu oraz nlezbednainfrastrukturq zespotu budynk6w Widzewska Manufaktura przy ul. PHsudskiego 135 w l:..odzi na

dzlalkach 0 numerach eWidencyjnych 1/43, 1/47, 1/49, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/54 obreb: W-27" zgodnie z poniiszym

zestawieniem, na:

1. wykonanie urzqdzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej 0 srednlcv (21 500 do rzeki Jasieri w km 9+645.

Rz~dna posadowienia dna wylotu - 214,51 m npm. Wsp6trz~dne geodezyjne wylotu X-5737365,56,

Y-6603784,34.

2. wykonywanie uslugt wodnej polegajqcej na odprowadzaniu w6d opadowych lub roztopowych poprzez powyiszy

wylot do rzeki Jasieri w llosci:

Os.max =0,3685 m3/s

Qsr.rok = 1765,83 m3/rok

o parametrach:

• zawiesina ogolna

• w~glowodory ropopochodne

100 mg/I

15 mg/I

W przypadku strat zwiqzanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca bedzle ponosil

odpowledzialnosc wobec osob trzecich.

Zainteresowani rnoga zapoznac si~ z dokumentacjq tj.: 1I0peratem wodnoprawnym na wykonanie urzadzenla

wodnego - kolektora wylotowego kanalizacji deszczowej do kanatu na rzece Jasieri oraz ustugl wodne w postaci

odprowadzania w6d opadowych i roztopowych do urzqdzenia wodnego" w Zarzqdzie Ziewni Wod Polskich w Sieradzu

z sledziba w Sieradzu przy PI. Wojewodzkim 1, adres do korespondencji: PGW Wody Polskie Nadz6r Wodny l:..6dz

z siedziba w l:..odzi przy ul. P6tnocnej 27/29 pok. 9, 91- 420 l:..odz, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego

pisma. Po uptvwie powyiszej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowodow w sprawie.
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Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowanla administracyjnego

(Oz. U. z 2018 r., poz. 2096, z pozniejszvml zrnlanami) informuj~, Ii zebrano catos.: materlatow i dowodow

w przedmiotowym postepowaniu administracyjnym.

Informacje w ww. sprawie mozna rowniei uzvskac telefonicznie pod numerem:

• (43) 655 41 64 - sprawe prowadzi Pan Piotr lysoniewski.

Adres do korespondenc/l: Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadzor Wodny l6dz,

ul. P6tnocna 27/29,91- 420 l6dz.

Otrzymuja:
1. Dominika Grabowska-Ropek

CAVATINASPV9Sp. z 0.0.

ul. Wielicka 28B
30 - 552 Krak6w

2. Gmina t6dz
ul. Piotrkowska 104
90-926 t6di

3. RlGW W6d Polskich w Poznaniu
Wydziat Gospodarowania Mieniem Skarbu Panstwa
ul. Chlebowa 4/8
61 - 003 Poznan

4. aa

Zgodnie z art. 13 ust. 1 og61negorozporzadzenia 0 ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Inforrnuje, ii:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibil w Warszawie 00-844 Warszawa,

ul, Grzybowska 80/82;
2) inspektorem ochrony danych w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie jest dostepnv pod adresem e-mail: iad@woo'iJJSlliJ2!,

tel. 223720276;
3) Pani/Pana dane asobowe przetwarzane b~dil w zwlazku z rozpatrzeniem wniosku procedowanego w oparciu 0 przepisy wskazane poniiej:

a) ustawy Prawo wodne,
b) ustawy Kodeks postspowama administracyjnego,
c) ustawy 0 dosteple do informacji publicznej,
d) ustawy 0 udostepnianlu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddnatvwanla

na srodowlsko oraz aktow wykonawczych do ww. ustaw.
4) odblorca Pani/Pana danych osobowych b~dil:

a) organy publiczne uprawnione do otrzymywania Pana danych na podstawie przepis6w prawa,
b) dostawcy system6w informatycznych i ustug IT,
c) operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczajacv korespondencje,
d) wnloskujacv 0 udzielenie informacji 0 srodowisku/informacji publicznej.

S) Pani/Pana dane osobowe b~dil przechowywane przez okres wskazany w aktualnie obowiilzujilcych przepisach, tj. rozporzadzenla Prezesa Rady
Ministr6w w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazach akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania arcnlwow
zaktadowych.

6) posiada Pani/Pan prawo dostepu do trescl swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniecla, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnlecia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnosc z prawem
przetwarzania (jeieli przetwarzanie odbywa si~ na podstawie zgody), kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofmeciem:

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz~du Ochrony Danych Osobowych, urzad Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, ii przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotvczacvch narusza przepisy og61negorozporzadzenla oochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania
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urzad Miasta todzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 t6di

z prosba 0 umieszczenie na stronie BIP-u urzedu
zataczone] informacji na okres 14 dni
od dnia otrzymania

INFORMACJA
o wszczeclu postepowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 Iipca 2017 r. Prawo wodne (Oz. U. z 2018 r., poz. 2268,
z p6iniejszymi zmianami) lnforrnuje 0 wszczeclu, na wniosek Pani Oominiki Grabowskiej-Ropek, dziatajqcej na podstawie
petnomocnictwa w imieniu Sp6tki CAVATINA SPV9 Sp. z 0.0. z sledziba w Krakowie przy
ul. Wielickiej 28B, postepowanle administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla zadania
inwestycyjnego pn. "Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wraz ze zrnlanasposobu uiytkowania, zagospodarowaniem
terenu oraz niezbedna infrastruktura zespolu budynk6w Widzewska Manufaktura przy ul. PHsudskiego 135 w todzi na
dzlaikach 0 numerach ewidencyjnych 1/43, 1/47, 1/49, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/54 obreb: W-27" zgodnie z poniiszym
zestawieniem, na:

1. wykonanie urzadzenla wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej 0 srednlcv 0 500 do rzeki Jasieri w km 9+645.
Rz~dna posadowienia dna wylotu - 214,51 m npm. Wsp6trz~dne geodezyjne wylotu X-5737365,56,
Y-6603784,34.

2. wykonywanie ustugi wodnej polegajqcej na odprowadzaniu w6d opadowych lub roztopowych poprzez powyiszy
wylot do rzeki Jasleri w llosci:

Us.max = 0,3685 m3/s

Qsr.rok = 1765,83 m3/rok

o parametrach:

• zawiesina og61na

• weglowodorv ropopochodne

100 mg/I

15 mg/I

W przypadku strat zwiqzanych z wykonywaniem pozwolenia wodnoprawnego wnioskodawca bedzle ponosH
odpowledzialnosc wobec osob trzecich.

Zainteresowani rnoga zapoznac sle z dokumentacjq tj.: "Operatem wodnoprawnym na wykonanie urzadzenla
wodnego - kolektora wylotowego kanalizacji deszczowej do kanatu na rzece Jasleri oraz usiugi wodne w postaci
odprowadzania w6d opadowych i roztopowych do urzqdzenia wodnego" w Zarzqdzie Ziewni W6d Polskich w Sieradzu
z sledziba w Sieradzu przy PI. Wojew6dzkim 1, adres do korespondencji: PGW Wody Polskie Nadz6r Wodny t6dz
z siedzlba w todzi przy ul. P6tnocnej 27/29 pok. 9, 91- 420 t6di, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego
pisma. Po uptywie powyiszej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowod6w w sprawie.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Oz. U. z 2018 r., poz. 2096, z p6iniejszymi zmianami) informuj~, ii zebrano catosc materiat6w i dowod6w
w przedmiotowym postepowanlu administracyjnym.
Informacje w ww. sprawie moina r6wniei uzvskac telefonicznie pod numerem:

• (43) 655 41 64 - sprawe prowadzi Pan Piotr tysoniewski.
Adres do korespondencji: Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Nadz6r Wodny t6dz,
ul. P6tnocna 27/29,91- 420 t6di.
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