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Sieradz, 28 patdziernika 2019 r.

UrzC}d Miasta lodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 l6di

z prosbC} 0 zamieszczenie na stronie SIP

informacji na okres 10 dni od dnia otrzymania

INFORMACJA

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

zmianami) zawiadamiam, :i:e

w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Zarzqdzie Ziewni w Sieradzu prowadzone jest na wniosek

z dnia 28.08.2019 r. (data wptywu do tut. organu 14.10.2019 r.) sp6tki PDC Industrial Center 75 Sp. z 0.0., post~powanie

administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzqdzen wodnych polegajqce na

przebudowie otwartego rowu drogowego znajdujqcego si~ w ciqgu drogi bez nazwy biegnqcej od ul. Jedrzejowskiej w

kierunki ul. Matego Rycerza w todzi na dziatkach 0 numerach ewidencyjnych 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1 i 73 obr~b W

36 Miasto t6dt:

1. na koryto zamkniete w postaci przepustu wraz z 3 studniami 0 nast~pujqcych parametrach

• srednica 400 mm

• dtugosc 39,93 m

• rz~dna wlotu 222,37 m n p m

• rz~dna wylotu 221,97 m n p m

• studnia :i:elbetowa 0 srednicy 1200 mm , rz~dna dna 221,52 m n p m (hm 3+55 przepustu)

• studnia :i:elbetowa 0 srednicy 1200 mm , rz~dna dna 221,97 m n p m (hm 37+51 przepustu)

• studnia wpadowa 0 srednicy 1500 mm , rz~dna dna 220,98 m n p m (na wlocie do przepustu)

2. poprzez wykonanie w jego korycie osadnika piaskowego, odcinkowego obni:i:enia dna ora'z scianki

oporowej 0 nast~pujqcych parametrach:

• osadnik piaskowy 2000 x 1000 x 650 mm

• odcinkowe obni:i:enie dna ptytami chodnikowym na dtugosci 11 m wraz z obustronnym

zamkni~ciem ptytami betonowymi 150 x 100 15 mm

• scianka oporowa typu Wektor ¢ 400 mm

Charakterystyczne wsp6trzedne geodezyjne

Dlugos': proj. Rz~dna dna Rz~dna dna Wsp6trz~dne Wsp6trz~dne

Urzlldzenie wodne rowu rowu rowu PL·ETRF2000 PL-ETRF2000
[mb] mn.p.m. mn.p.m.

Kryty (zarurowany) poczlltek koniec
poczlltek koniec

39,93 X: 5733160.01 X: 5733198.22
odcinek rowu 222,37 221,97

Y: 6607269,07 Y: 6607257.49

Urzlldzenie wodne
~rednica Gt~bokos.: Rz~dna dna Wsp6trz~dne

m m mn.p.m. PL-ETRF2000

os studni
Studnia wpadowa 1,50 2,62 220,98 X: 5733160.01

Y: 6607269.07

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzqd Ziewni w Sieradzu

ul. Plac Wojew6dzki 1; 98-200 Sieradz
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os studni
Studnia ielbetowa 1,20 1,63 221,97 X: 5733162.88

Y: 6607268.19
os studni

Studnia ielbetowa 1,20 1,61 221,52 X: 5733195.36
Y: 6607258,31

Zainteresowani mogq zapoznac si~ z dokumentacjq tj. operatem wodnoprawnym w Zarzqdzie Ziewni W6d

Polskich w Sieradzu z siedzibq w todzi przy ul. P6tnocnej 27/29 pok. 112, w todzi, w terminie 10 dni od daty otrzymania

niniejszego pisma. Po uptywie powyiszej daty wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie posiadanych dowod6w w

sprawie.

Adres do korespondencii: PGW Wody Polskie Zarzqd Ziewni w Sieradzu PI. Wojew6dzki 1, 98-200 Sieradz lub Nadz6r

Wodny t6di ul. P6tnocna 27/29 91- 420 t6di.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania administracyjnego

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096, z p6iniejszymi zmianami) informuj-:, iz zebrano catosc materiat6w i dowod6w

w przedmiotowym post~powaniu administracyjnym.

Informacje w ww.sprawie moina r6wniei uzyskac telefonitznie pod numerem:

• (43) 655 41 64 - spraw~ prowadzi Aleksandra Piech.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 og61nego rozporz'ldzenia 0 oehronie danyeh osobowyeh z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujt:, ii:
1) administratorem Pani/Pana danyeh osobowyeh jest Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzib'l w Warszawie 00-844 Warszawa,

ul. Grzybowska 80/82;
2) inspektorem oehrony danyeh w Panstwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie jest dostt:pny pod adresem e-mail: iod@wody.qov.pl.

tel. 2237202 76;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bt:d'l w zwi'lzku z rozpatrzeniem wniosku proeedowanego w oparciu 0 przepisy wskazane poniiej:

a) ustawy Prawo wodne,
b) ustawy Kodeks postt:powania administracyjnego,
e) ustawy 0 dostt:pie do informaeji publieznej,
d) ustawy 0 udostt:pnianiu informaeji 0 srodowisku i jego oehronie, udziale spoteezenstwa w oehronie srodowiska oraz 0 oeeriaeh oddziatywania

na srodowisko oraz akt6w wykonawezyeh do ww. ustaw.
4) odbiore'l Pani/Pana danyeh osobowyeh bt:d'l:

a) organy publiczne uprawnione do otrzymywania Pana danyeh na podstawie przepis6w prawa,
b) dostawcy system6w informatyeznyeh i ustug IT,
e) operatorzy poeztowi i kuriersey dostarezaj'lCY korespondenejt:,
d) wnioskuj'lCY 0 udzielenie informaeji 0 srodowisku/informaeji publieznej.

5) Pani/Pana dane osobowe bt:d'l przeehowywane przez okres wskazany w aktualnie obowi'lzuj'leyeh przepisaeh, tj. rozporz'ldzenia Prezesa Rady
Ministr6w w sprawie instrukeji kaneelaryjnej, jednolityeh rzeezowyeh wykazaeh akt oraz instrukeji w sprawie organizaeji i zakresu dziatania arehiw6w
zaktadowyeh.

6) posiada Pani/Pan prawo dostt:pu do tresei swoieh danyeh oraz prawo ieh sprostowania, usunit:eia, ograniezenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danyeh, prawo wniesienia sprzeeiwu, prawo do eofnit:cia zgody w dowolnym momencie bez wptywu na zgodnosc z prawem
przetwarzania Oeieli przetwarzanie odbywa sit: na podstawie zgody), kt6rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnit:ciem;

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzt:du Ochrony Danyeh Osobowych, Urz'ld Ochrony Danyeh Osobowych, 00-193 Warszawa,
ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, ii przetwarzanie danych osobowyeh Pani/Pana dotyez'lcyeh narusza przepisy og61nego rozporz'ldzenia oochronie
danyeh osobowyeh z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

8) Podanie Pani/Pana danyeh osobowyeh jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
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