
~
-- $4 ~d

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

I1II11I111111111111111111111111
RPW/484413/2019 P
Data: 2019-08-13

5ieradz, 6 sierpnia 2019 r.

PO.ZUZ.5.421.489.2019.AP

lJHZi\D Mli\STi\ Lon?!. .
1l1':I'AHTAMI':NT l'OLITiKI SI'{)t.I·:Cr.NI'~1 I ZILI.LNI

WYDZ\l\t. ZAHZI\[):!,t\N,J0
K(lNTI\KTAMI v. MII·::-l/.KI\N{.1\~1~.

urzad Miasta lodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 l6di

z prosba 0 zamieszczenie na stronie SIP

informacji na okres 14 dni od dnia otrzymania

INFORMACJA

j

I
,I i

1 3 -08- 2019

Odd:t_i,d d s . 1:,IUf!!l,lcy!IlO 1\.~1IC"\ .:-,

t 111 ..1:11( 1 i"-I i 1,,~.,.k<lI'II'I:·...

~JO .. 926 l6dz, Ill. l'jolrl""",lc, :,

L.dz .. __ /<.1% .• -·d.~~:.;J:.· :_:...:.'··,.;.....:-~··· .!

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 12.06.2019 r., Generalnego Dyrektora Dr6g Krajowych i Autostrad na potrzeby

Regionalnej Dyrekcji Dr6g krajowych i Autostrad Oddziat w lodzi, w imieniu i na rzecz kt6rej wvstepu]e na mocy

udzielonego petnomocnictwa Pan Zbigniew Pytlos postepowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia

wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiekt6w budowlanych na obszarach szczeg61nego zagroienia powodzia

rzeki Ner w ramach inwestycji "Projekt i budowa drogi ekspresowej 514 Zachodniej obwodnicy lodzi. Zad A - Odcinek

I wezel "l6dz Lublinek" - wezel "l6dz TeofiI6w". Zad B - Odcinek II wezel "l6dz Teofil6w (bez wezla) - OK 91 w m.

Slowik" Cz~sc nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej 514 Zachodniej Obwodnicy lodzi Zad. A Odcinek I w~zet "l6dz

Lublinek" - wezet "l6dz TeofiI6w", tj.:

1. umocnienia koryta rzeki Ner umocnieniem typu 2, tj.: narzutem kamiennym, szerokosc dna 12 m., nachylenie

skarp 1:2 ( w skarpie palisada z pali drewnianych 015 na dfugosci 1,5 m) na dtugosci 197 m.

Poczqtek umocnienia km 97+841- X=5732287,448; Y=6593301,591

Koniec umocnienia km 98+038 - X=5732128,169; Y=6593409,123

2. obiektu mostowego M? - 48, zlokalizowanego w km 97+970 biegu rzeki 0 swletle 35,60 m
X=5732175,216

Y=6593360,057

3. linii kablowej 0,4 kV w rurach ostonowych RHDPEp 110/6,3 prowadzonej w km 97+922 biegu rzeki metoda

przewiertu sterowanego,

X=5740416,342;

Y=6592190,352

4. kanalizacji teletechnicznej 4x125 mm prowadzonej w km 97+930,74 biegu rzeki metoda przewiertu

sterowanego,

X=5732206,083;

Y=6593335,905

5. napowietrznej Iinii wysokiego naplecla 110 kV prowadzonej w km 97+867 biegu rzeki (stupy poza obszarem

szczeg61nego zagroienia powodzi q),

X=5732265,699;

Y=6593315,911

6. gazoclagu w/c DN500 stal MOPS,S Mpa prowadzonego w km 97+883,25 biegu rzeki

X=5732251,505

Y=6593323,635
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7. wylotu oznaczonego symbolem WK-73 zlokalizowanego w km 97+999 biegu rzeki 0 srednlcv 500 mm, rzedna

wylotu 164,05 m n p m z klapa zwrotna.

X=5732160.50

y=6593386.29

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

w celu zapewnienia stronom czynnego udziaiu w prowadzonym postepowanlu administracyjnym, lnformuje

o rnozllwosci zapoznania sle z aktami sprawy, wypowiedzenia sle co do zebranych dowod6w i zgtaszania ewentualnych

uwag.

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

Wody Polskie Zarzqd Ziewni w Sieradzu, w miejscu: 91- 420 t6di, ul. P6tnocna 27/29 pok. nr 8, w godzinach 800_1530
,

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego plsrna.

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

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

wydanq na podstawie zlozonego wniosku i materiat6w zgromadzonych przez organ.

Informacje w ww. sprawie mozna r6wniei uzvskac telefonicznie pod numerem: 573 901683 sprawe prowadzi

Aleksandra Piech.

Adres do korespondencji:

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzqd Ziewni w Sieradzu, ·PI. Wojew6dzki 1,98-200 Sieradz.

Klauzula I

KlaUlula fnformacyjna przy pobleraniu danych bezpo~rednlo ad osoby

. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenla Parlamentu Europejsklego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob jizycznych w zwiqzku z przetwarzoniem
danych osobowych I w sprowle swobodnego przeplywu takich danych oraz uchyJenlo
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadaenie 0 ochronie danych) (D,. Urz. UE L 119
,04.05.2016), informuj~. ze:
1) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. Administratorem Pani!Pana danych osobowych
jest Paristwcwe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z stedztba w Warszawie 00-844
Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej "Administratorem danych".
2) przetwarzanie Panl/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie .post~powanla

admlnistracyjnego, w tym wydanie decyzji administracyjnej,
3) pcdstewa przetwarzanla Pani/Pana danych osobowych jest wypetnienle obcwrazku
prawnego ciijzijcego na Administratorze danych (art. 6 ust. 1 lit. c rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679), wvntkajacego z przepis6w:

• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks pcstepcwanta administracyjnego
(tj. D,. U., 2018 r. pcz. 2096.' p6tn. zm.);

• ustawy z dnia 20 Iipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Oz. U. z 2018 r.. poz. 2268) lub,
• ustawy z dnia 3 pafdzlemtka 2008 r. 0 udostepnianiu lnfcrmacjl 0 srodowisku

ijego ochronie. udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach
oddziatywania na srcdowlskc (tj. Oz. U. z 2018 r. poz. 2081, z p61n. zm.);

4) Pani/Pana dane osobowe mogij bye przekazywane podmiotom przetwarzejecvm dane
osobowe na zlecenle Adrninistratora, z kt6rymi Administrator rna zawarte urnowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych lub podrnlotom uprawnlonyrn na podstawie
przepis6w prawa;
5) podanie danych jest wymogiem ustawowym;
6) posiada Pani/Pan prawo do:
zc,dania dost~pu do trescl swolch danych osobowych, Ich sprostowania lub usunlf:cla,
wnlesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urz~du Ochrony Oanych Osobowych:
7) Pani/Pana dane osobowe nle podlegajij zautomatyzowanemu podejmowanlu decyzji,
w tym profllowanlu;
8) Panl/Pana dane osobowe b~dij przetwarzane przez okres niezb~dny do reallzacjl
wskazanych w pkt. 2 cel6w przetwarzania.
9) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Panstwowym Gospodarstwle Wodnym

Wody Polskie sOl dost~pne pod adresem e-mail: iod@wody,gov,pl tel. 223720276;

Klauzula II

Klauzula Informacylna przy pobleranlu danych nlebezpo§rednlo od osoby

Zgodnie z art. 14 ust. 11 2 rozporzadeenla Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z dnla 27 kwietnia 2016 r. w sprowie ochrony os6b jizycznych w zwlqzku z caetwarumtem
danych osobowych Iw sprowle swobodnego przepfywu takich danych oroz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzedzenie 0 ochronie danychl (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), informuj~. ze:
1) Przetwarzamy Panl/Pana dane oscbowe. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Panstwcwe Gospodarstwo Wodne Wody Polskle z sledzlbij w Warszawie
00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82; zwane dalej IIAdministratorem danych"
2) Przetwarzanie Panl/Pana danych osobowych ma na celu prowadzenie postepowanla

adminlstracyjnego. w tym wydanie decyzji administracyjnej.
3) podstewa przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wypelnienie obowiazku

prawnego clijlijcego na Adminlstratorze danych (art. 6 ust, 1 lit. c rozporaadzenra
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679). wynikaj,cego , przepis6w:

• ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks pcstepowanla administracyjnego
(t], D,. U., 2018 r. pea. 2096, , p6tn. zm.}

• ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Oz. U. z 2018 r. paz. 2268)
• ustawy z dnia 3 pafdzlernika 2008 r. 0 udostepnlaniu Informacji

o srodowisku i [ego ochronie, udzlale spoteczeristwa w ochronie srodcwlska
oraz ocenach oddziatywania na srcdcwlsko (tj. Oz. U. z 2018 r. poz. 2081,
z p6tn. arn.):

4) Administrator danych przetwarza nastepujace Pani/Pana dane osobowe: nazwisko
i imif:/imiona, adres zamieszkania, adres zameldowania i adres korespondencyjny, stan
cywllny, nr ksiijg wieczystych. numer ewidencyjny PESEl; Inne informacje przekazywane
przez wnioskodawc6w/organy administracji publlcznej.
5) Pani/Pana dane osobowe mogca bye przekazywane podmiotom przetwarzajijcym dane
osobowe na zlecenle Adminlstratora, z kt6rymi AdmInistrator ma zawarte umowy
pqwierzenla przetwarzania danych osobowych lub podmiotom uprawnlonym na podstawie
przepis6w prawa:
6) Pani/Pana dane osobowe zostaty pozyskane od strony post~powania/reprezentanta

strony. Podanle danych jest wymoglem ustawowym.
7) posiada Pani/Pan prawo do: '.
zijdania dost~pu do tresc! swoich danych osobowych, lch sprostowania lub usuni~cia,

wnlesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urz~du Ochrony Oanych Osobowych;
8) Pani Pana dane osobowe nie podlegajij zautomatyzowanemu podejmowanlu decyzji,

w tym profilowaniu;
9) Pani/Pana dane osobowe bf:dc, przetwarzane przez okres nlezb~dny do realizacjl

wskazanych w pkt. 2 cel6w przetwarzania.
10) dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Panstwo'wym Gospodarstwle

Wodnym Wody Polskie ScI dost~pne pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl tel. 22372
0276;
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