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Powiat Łódzki Wschodni
Starostwo Powiatowe w Łodzi
ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź

ZAŚWIADCZENIE

o braku sprzeciwu na zamiar wykonania robót budowlanych

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2021r., póz. 735/, w związku z art. 29 ust. l
pkt. 28 i art. 30 ust. lb ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /t.j.: Dz. U. z 2020 r.,
póz. 1333/ zaświadcza się, że:

nie wniesiono sprzeciwu

na budowę sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia drogi powiatowej nr 2911E
- ul. Łódzka na odcinku do rzeki Miazgi do ul. Głównej, Justynów, gmina Andrespol,

obręb 0005 Justynów - dz. nr ewid. 418/4 i 1308

zgodnie z dokumentacjg złożong przy wniosku z dnia 17 września 2021 r.

W przypadku nie rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od
określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po

dokonaniu ponownego zgłoszenia.
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www.lodzkiwschodni.pl
Admjnisfratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łódzki Wschodni. Siedzibq Starosty jest Starostwo Powiatowe w Łodzi,
90-113 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 3. Pani/Pana dane osobowe sq pnetwanane na podstawie przepisów art. 6 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego l Rady (UEj 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyfenia dyrektywy 95/46/WE. Posiada Pani/Pan prawo dostępu,
sprostowania, ograniczenia przefwarzania donych osobowych. Pełna treść obowiązku informacyjnego dostępna na stronie
https://bip.lodzkiwschodni.pl/231,ochrona-danych-osobowych.


