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Urząd Miasta Łodzi 

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź  

z prośbą  o zamieszczenie na stronie BlP 

informacji na okres 14 dni od dnia otrzymania 

INFORMACJA 

Państwowe 
Gospodarstwo Wodne 

Wody Polskie 

PO.ZUZ.5.421.664.2019.AP 

4 rJF.Ltt1 

23 -09- 2019 

macy) noK 
M kań: 
ul. P,-Arkov 04 

za l.  

Sieradz, 19 września 2019 r. 

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

zmianami) zawiadamiam, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu 

prowadzone jest, na wniosek bez daty, (data wpływu do tut. organu 21.08.2019 r.) Pani Agnieszki Wasiak i Pana 

Michała Tomasza Oleszkiewicza, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na 

wykonanie urządzeń  wodnych tj. przebudowę  istniejącej sieci drenarskiej obiekt melioracyjny „Wiskitno 1" w dziale 

drenarskim 2 zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 125/12 obręb G-55 Miasto Łódź, polegające na: 

- likwidacji odcinka sączka nr 65 o średnicy 0 5,0 cm na dł. 15,00 m, 

- likwidacji odcinka sączka nr 66 średnicy 0 5,0 cm na dł. 39,00 m, 

- wykonaniu nowego odcinka sączka „a" o średnicy 0 5,0 cm i dł. 21,00mb, 

- wykonaniu nowego odcinka sączka „b" o średnicy 0 5,0 cm i dł. 14,00mb, 

- wykonaniu 5 studzienek drenarskich o następujących parametrach: 

Lp. 

„d 

Rodzaj urządzenia wodnego 
Lokalizacja w hm 
nowego sączka 

średnica studzienek 

drenarskich w mm  

Rzędna dna 

1 studzienka drenarska nr 1 0+00 315 211,00 

2 studzienka drenarska nr 2 0+07 315 211,02 

3 studzienka drenarska nr 3 0+21 315 1 211,06 

qI.Ł R „IJ 

Lokalizacja w hm średnica studzienek 
Rzędna dna 

Lp. Rodzaj urządzenia wodnego 
nowego sączka drenarskich w mm 

1 studzienka drenarska nr 4 0+00 315 211,03 

2 studzienka drenarska nr 5 0+13 315 I 211,17 

L.p. 

ic 5.yJ 

Urządzenie wodne Współrzędna geodezyjna X Współrzędna geodezyjna Y 

1 Początek sączka „a" w hm o+oo X: 5731159,64 Y: 6607156,94 

2 Koniec sączka „a" w hm 0+21 X: 5731149,19 Y: 6607168,32 

3 Początek sączka „b" w hm o+oo X: 5731124,58 Y: 6607158,53 

4 Koniec sączka „b" w hm 0+13 X: 5731125,11 Y: 6607160,51 

1 
Projektowana studzienka drenarska nr 1 X: 5731159,64 Y: 6607156,94 
o średnicy 315 mm, rzędna dna: m npm.  

2 
Projektowana studzienka drenarska nr 2 X: 5731162,29 Y: 6607156,94 
o średnicy 315 mm, rzędna dna: m npm.  

3 
Projektowana studzienka drenarska nr 3 X: 5731149,19 Y: 6607168,32 
o średnicy 315 mm, rzędna dna: m npm.  

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Zarząd Zlewni w Sieradzu 
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4 
J Projektowana studzienka drenarska nr 4 I 

o średnicy 315 mm, rzędna dna: m npm. X: 5731124,58 Y: 6607158,53 

Projektowana studzienka drenarska nr 5 
-i 

I o średnicy 315 mm, rzędna dna: m npm. X: 5731125,11 Y: 6607160,51 

Mając na uwadze normę  prawną  odtwarzaną  z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu 

zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję  o możliwości 
zapoznania się  z aktami sprawy, wypowiedzenia się  co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag. 
Zainteresowani mogą  zapoznać  się  z dokumentacją  (operat wodnoprawny) w Państwowym Gospodarstwie Wodnym 
Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, w miejscu: 91 - 420 Łódź, ul. Północna 27/29 pok. nr  112, w godzinach 8°°- 

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma. 

Jednocześnie informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag 
i ewentualnych uzupełnień  do akt sprawy, przedmiotowe postępowania administracyjne zostanie zakończone decyzją, 
wydaną  na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. 

Informacje w ww. sprawie można również  uzyskać  telefonicznie pod numerem: 573 901 683 lub 43 655 4164, sprawę  
prowadzi Aleksandra Piech. 

Adres do korespondencji: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, 
Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz. 

Zyp. DYREKTCRJ 

Anita Barańsk 

I Klauzula I Klauzula ił  
Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych bezpośrednio od osoby Klauzula informacyjna przy pobieraniu danych niebezpośrednio od osoby 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 I 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 I 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04,05.2016), informuję, ze: z 04.05.2016), informuję, że: 
1) Przetwarzamy Pani/Pana dane Osobowe. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani/Pana danych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą  w Warszawie 00-844 osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą  w Warszawie 
Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej „Administratorem danych". 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej danych" „Administratorem 
2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania 2) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postępowania 
administracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej, 

administracyjnego. w tym wydanie decyzji administracyjnej. 
3) podstawą  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku podstawą  przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciązącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia prawnego ciążącego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), wynikającego z przepisów: Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679). wynikającego z przepisów: o ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096. z późn. zm.); (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn zm.) 

• ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r.. poz. 2268) lub, • ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) 
• ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku • ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnianiu informacji ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.); oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, Pani/Pana dane osobowe mogą  być  przekazywane podmiotom przetwarzającym dane z późn zm.): 

osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy 4) Administrator danych przetwarza następujące Pani/Pana dane osobowe: nazwisko 
powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie i imię/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan przepisów prawa, 

podanie danych jest wymogiem ustawowym; 
cywilny, nr ksiąg wieczystych. numer ewidencyjny PESEL; inne informacje przekazywane 

posiada Pani/Pan prawo do: 
przez wnioskodawców/organy administracji publicznej. 

ządania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, 
5) Pani/Pana dane osobowe mogą  być  przekazywane podmiotom przetwarzającym dane 

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: 
osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnionym na podstawie 
przepisów prawa" 

w tym profilowaniu; 
Pani/Pana dane 

6) Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od strony postępowania/reprezentanta osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji strony. Podanie danych jest wymogiem ustawowym 
wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania. 

posiada Pani/Pan prawo do" 
9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia, Wody Polskie są  dostępne pod adresem e-mail: tel. 22 372 02 76; wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

Pani Pana dane osobowe nie podlegają  zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
wtym profilowaniu; 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji 
wskazanych w pkt. 2 celów przetwarzania. 

dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie 
Wodnym WP są  dostępne pod adresem e-mail: rtsd.cc I teL 22 372 02 76; 

2 


