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INFORMACJA 

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, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Zarządzie Zlewni w Sieradzu 

prowadzone jest, na wniosek z dnia 05.03.2019 r. Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., w imieniu i na rzecz której 

działa na mocy udzielonego upoważnienia Jan Gondzio, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia 

pozwolenia wodnoprawnego na: 

1. prowadzenie gazociągu średniego ciśnienia PEHD SDR 11 PE 100 0 63/5,8, w rurze osłonowej stalowej 0 100 

umieszczonej nad korytem na podporach, przez wody rzeki Karolewki w jej km 1+167, na działce o numerze 

ewidencyjnym 104 obręb P-36, rn. Łódź; 

długość 18,50 m, 

rzędna spodu rury 179,02 m n p m, 

współrzędne geodezyjne X 5734341.71 Y 6597984.13 

2. wykonywanie robót w wodach rzeki Karolewki polegających na ustawieniu dwóch podpór o 0 600 

w rozstawie L=6,40 rn, 

współrzędne geodezyjne: 

podpora lewa: X 5734343.30 Y 6597986.77, 

podpora prawa: X 5734339.86 Y 6597981.74. 

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. 
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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  8, w godzinach 800 1530, 

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 

sprawę  prowadzi Aleksandra Piech. 

Adres do korespondencii: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, 

Pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz. 

YRĘKTOR 

Grze\orz Szewczyk 

Klauzula Informacyjna przy.pobieraniu danychbezpośredniood.osoby 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą  w Warszawie 00-844 Warszawa, ul. 
Grzybowska 802; 
2) inspektorem ochrony danych w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie jest dostępny pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl,  teL 
22 372 02 76; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą  w związku z rozpatrzeniem wniosku procedowanego w oparciu o przepisy wskazane poniżej oraz 

realizacją  zadań  wynikających z przepisów: 
ustawy Prawo wodne, 

ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, 
ustawy o dostępie do informacji publicznej, 
ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, 
oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw. 

4) odbiorcą  Pani/Pana danych osobowych będą: 
organy publiczne uprawnione do otrzymywania Pana danych na podstawie przepisów prawa, 
dostawcy systemów informatycznych i usług lT, 
operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję, 
wnioskujący o udzielenie informacji o środowisku/informacji publicznej. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą  przechowywane przez okres wskazany w aktualnie obowiązujących przepisach, tj. rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazach akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. 
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem 
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się  na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. 
Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 

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


