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lNFoRMAcJA
Na pod§tawie ań. 21 ust, 1 pkt 9 Ustawy z dnia 3 października 2oo8 l.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowi§ko (Dz. U. z 2021 r., poz.
247,ze zm.\, Bu.mistz Mszczonowa informuje o|

> Wszczęciu postępowania W sprawie Wydania decyzji o środowiskovvych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Eksploatacji kruszywa
natu.alnego - ze łoża ,,Pieńki-strzyże V", położonego na nieruchomości
składaiącei się z działek o nr ewidencyjnych 6l i 62 obrębu Pieńki§tżyże , gmina
MszczonóW, powiat żyrardowski, województwo mazowieckie""

> zamieszczeniu W - Publicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o środowjsku ijego ochronie - Wniosku o Wydanie decyzji
o środowiskowych UWarunkowaniach dla WW, pżedsięv,lz ięcia,

1 Postępowanie zostało Wszczęte w dniu 22 pażdziemika 2021 r. na Wn osek z dnia 30
wlżeśnia 2021 ., Pełnornocnika Firmy Wozimypiasek Wojciech lvlisiak ul, Gen, orlicz-
Dreszera 8, Kozery, 05-825 Grodżisk l\łazowiecki, która jest lnwestorem
prżedsięWzięcia,

2, organem Właściwyrn do Wydania decyzj jest Burmistż l\,4szczonowa,
3, olganem Właściwym do Wydania opinii W spraw je. pot.zeby przeprowadzenia oos

izakresu rapo.tu jest Reg]ona ny Dyrektor ochrony Srodowiska, ul, H, Sienkjew]cza 3
oo-015 Warszawa Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny w żyrardowle
uL lvroniuszki 40 96-300 ŻYa.dówi Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Poskie,
Dyrckto? zażądu z|ewni W Łowiczu, ul Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz;

4, olganern Właściwym do dokonania uzgodneń WarunkóW realizacji planowanego
przedsięWz]ęcia Jest Regionalny Dyrektor ochrony srodowiska, ul. H. Sienkiewicza 3,
oo-015 Warszawa, Państwowy Powiatowy lnspektor san]tarny w Żyrardowle
ul. lvlon]uszki 40, 96-300 Żyrańów i Państwowe Gospodarstwo Wodne. Wody Po skje,
Dfeklora zaęądu zlewni W Łowlczu, ul Ekonomiczna 6,99-400Łowicz;

Zgodnie z § 3 Ust 1 pkt 40 lit, a Rozporządzenia Rady N,4inistróW z dnia 10 Wżeśnia
2019 l w sprawie przedsięWzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz- U- z 2a19 r., poz 1839), powyzsze pzedsięWzęcie za cza się do inwestycj] r.ogących
potencjalnie znacząco addziaływać na środowisko dla których obowiązek sporządzenia
rapońu o oddziaływaniu na środoW sko może być Wymagany,

lJ sTRz

Ku]|k
Do wvwiesżenia na tablicv oqłoszeń:
1 Urząd Mie]sk]W IMszczonowie tablica ogłoszeń BlP
2 Pełnomocnik F rmy-ż prośbą o Wywieszen e na tablicy ogłoszeń W me]scu nwestycj
3 Na J J 18 112ó21 l

Wylvieszono dnia

Zdjęto dn a
Po zdjęc u z iab cy ogłoszeń należy odeslać na adres
Ulząd l\,4iejskjW |,łsżcżonowie Wydz, Gospodark Gminnei
P], P łsudskiego ] 96 320 lv4szczonów
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lvlszczonóW, dnia 2021.11.18

oBWlEszczENlE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z a!1. 61 § 4 W związku z ań, 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, W
związku z ań.73 ust, 1iart 74 ust, 3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r, o udostępnianiu
informacji o ślodowisku j ]ego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na ślodowisko (Dz. U. z 2021 l., paz. 247, ze zm.),

zawiadamia się

że w dniu 22 października 202,1 roku zostało Wszczęte na Wniosek z dnia 30 Września 2021 r.

Pełnomocnika Firmy - Wozimypiasek Wojciech lMis]ak ul, Gen, orlicz-Dreszera 8, Kozery,
05-825 Grodzisk lvlazowiecki, postępowanie administracyjne W sprawie Wydania decyz]i
o ślodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polega]ącego na ,,Eksploatacji
kruszywa naturalnego - ze złoża ,,Pieńki-strzyże V", położonego na nieruchomości
składającei się z działek o nr ewidencyjnych 61 i 62 obrębu Pieńki-strzyże , gmina
Mszczonów, powiat żyrardowski, woieWództwo mazoWieckie".

Jednocześnie pragnę poinformować, że W WW postępowaniu uczestniczą strony postępowania
- zgodnie z ań, 74 ust, 3a ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 l, o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udżiale §połeczeń§twa W ochronie ś.odowiska oraz
o ocenach oddziaływan]a na środowisko (Dz.U.z2a21 f., poz.247 ze zm.), cyl.:

,,3a. stroną po1tępowania w sprawie Wdania decwji o środowi1kowch uwarunkowaniach jest
Wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo żeczowe do nieruchomości
znajdującej 3ię w ob1zarze, na który będzie oddziawać pęedsięwzięcie w wariancie
zaproponowanym przez wnioskodawĘ, z zastlzeżeniem art. 81 ust- 1- Przez obszar ten
rozumie się:

1) przewidwany teren, na którym będzie realizowane plze&ięwzięcie, oraz obszal znajdujący
się W odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na l<tórych w wyniku realizacji, eksploatacii lub użytkowania pĘedsięwzięcia
zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, Iub

3) dzialki znajdujące się W zasięgu znaczącego oddziałWania przed1ięWzięcia, które może
Wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym
pĘeznaczeniem."

zgodnie z ań. 10 § 1 KPA organy administracji publicznej obowiązane są zapewn]c
stronom czynny udział W każdym stadium postępowania, a pzed Wydaniem decyzji urnozliwić
im Wypowiedzenie s]ę, co do zebranych dowodóW i materiałóW oraz zgłosżonych żądań, strony
mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy W Wydziale Gospodarki Gm]nnej Użędu
N,4iejskiego W lvlszczonowie, Pl, Piłsudskiego 1, pok nr 5A, W godzinach pracy Ulzędu
tj. poniedziałek, Morek, środa, czwańek ] piątek W godzinach od 800 - 1600 z uwag] jednak na
ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD-19, zapoznanie się z niezbędną dokumentacją
sprawy, uzyskanie Wyjaśn]eń W sprawie, a także składanie WnioskóW l uwag Wsiedzlbe
Ulzędu Miejskiego W lvlszczonowje, mozliwe będzie po Wcżeśniejszym usta]eniu telm]nu
(drogą telefoniczną - tel, 046 - 85B 28 33, e|ektroniczną uzad.m e]ski@rnszczono!,/ r,] lub
korespondencją tradycy]ną) na dokonanie powyższych czynnośc]

Jednocześnie żawiadamia się, że pismem z dnia 18 ]istopada 2021 r. znak:
G.622o.37.2021.JJ Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowlska
W Warszawie, ul. H Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, DYektora Zarządu z|ewńi
W Łowiczu Państwowego Gospodalstwa Wodnego Wody Polskie, u, Ekonomiczna 6, 99-400



Łowicz, z prośbą o opinię W sprawie pżeprowadzenia oceny oddział}Ą/t/ania na środowisko WW,

prżedsięWzięcia i ewentualny zakres rapońu.
Ponadto na podstawie art.21 ust. 1 i ust, 2 pkt 9 Ustavvy z dnia 3 października 2008 r,

o udostępnianiu informacji o środowi§ku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.z2o21 l., poz,247, ze zm.),
informuję o zamieszczeniu W - Publicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o środowisku i jego ochronie - Wniosku o Wydanie decyzji
o środowiskowych UWarUnkowaniach dla WW, przedsięWzięcia,

BU tsTRZ

flg inź. Józef Kurek

Do wvwieszenia na tablicv oqłoszeń (14 dni)
_!._ Ulząd Miejski W M§zczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2. Pełnomocnik lnwestora - z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji inwestycji;
3, sołtys sołectwa lvlańanka, Pieńki Stzyże - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń

W sołectwie;
4, sołtys sołectwa strżyże, Pieńki osuchowskie - z prośbą o lvywieszenie na tablicy

ogłoszeń W sołectwie;
5, Sołtys sołectwa zbiroża - z prośbą o vvywieszenie na tablicy ogłoszeń

W sołectwie;

W}M/ieszono dnia

(pieczęć Fimy, Ulzędu, sołectwa)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:
Urżąd Miejski W l\4szczonowie, Wydz. Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 lvlszczonóW
sp€Wę prowadzi Jolanta Jacko\ł§ka
tel 046 , 858 28 33

otżvmuia;

1 , Pełnomocnik Firmy Wozimypiasek,
2, strony postępowania zgodnie z ań. 49 KPA,
3. ala. J.J-18.11.2021 l.



OBOWlĄZEK lNFORMACYJNY

Na podstawie ań 1 3 ust, 1 i 2 Rożpożądzenia Pa.lameniu Eumpejskiego i Rady (UE) ź0161679 ż 27 kwieinia 201 6 r, w spEwie
ochrcny o§ób nżyenych w łiązku z pżetlvaęaniem danych osobowych iW sp€Wie swobodnego pżepływu lak]ch danych olaż
Uchylenia dyrektylvy 95/46/lłE (Dż, U, UE, L, z 2016 r, Nl 119, § 1 że żm.) - daLej] ,RoDo'infomuję, że:

] Adm n stratoreń Państvva danych osobowych ]est Gmina Mśżczonów reprezentowana przez Burńislża Mszcżońowa
(adles Pac Prlsudskiego ] 96-320 MsżPonóW e mai urżąd m e]sk@ńśżćzóńow pI. te kónlaklowy +48 46 858 28

2, Adm n stratorwyzń.ęy] lnspektola ochrony Danych z klórym ńo9ą s ę Pańs§Vo ko.taktować We Wszystkch sp.awach
dotyeących przeiważa.a danych osobowych za pośredń ćtwefr adreśU ema nspektor@cb24 p lub psemn]e na
adres Admin slratola

3 Państlva dane osobowe będq p.żetwalża.e W ceu v!rydana decyż] ó ślodowśkówy.h Uwar!|kowan ach zgodne z

4 podstawa prawna do pżetwarzan a dańyćh osóbowych
a) an 6 usl, 1 li c RoDo
b) Uśtżwa ż dnla 3 pażdzielnka 2008 l ó Udoslępńźnlu nfómac] o środowsku ijego ochrone udżiale

spo]ecżensMa W óćhlońie środowska oraż ocenach oddżalNai a ńż ślodóWsko.
c) rozpoPadżen e Rady i/ ń stróW zdnia]OWrżeś|a2019r Wsp.awe puedsęwzęć

ńógacych żnażaco oddzialylvać na srodowskó
.|] at 6 usl ] lit a RoDo (na pódstawie zqody) W prżypadku danych podańyćh dóbrówo ń e

5 Państlva dane osobowe będą przetwarżane prżeż okles 10 pelnych ]al ka endarzowych
]iżąc ód ] slycżnia roku następnego po roku w klóryń ńasląpłó żakońcżen e spraw (1] ai)
na pódśtawe Rozporźadżen a Prezesa Rady [/ n strówz dnia 13 styćznia 20]'] rW
sprawe nstrukc] kżńcearyjne] ]edno]itych ueczo!łaclr wykazow żkl órżz nśtrukć] w
sprawe organ zac] zak€su dzałan a alchiwów zak]adowch a bo do memenlu

6 Państwa dane n e będą prżeh,aż.ńe W śpóśób żautomatyżowany, Wtym n e będą pod egać prol owan u

7 Pańslwa dane osobowych . e będą przekazywane póża Eulopejśki obśźar Gospodalcży (obejmU]ący Un e EUlope]ską
Nofueg ę Lećhtensten jls andię)

a w żw ązk| z plzetwalzańiem Państwa danych osobowyclr przysłUgują Panslwu następu]ące pBWa:
a) prawo dostępu do swoch danyclr olaz otrzyńan 2 ich kop
b) prawo do śprostowa.ia (poplawian a) swoich danyclr osobowych
c) plawo do 09rań ćzeń ż prżebłaźana danych osobowyclr:
d) prawo do coln ęcia zgody W dowolnyń ńóńeńcie bezwpływu na żoodność

ż plaweń pżelważan a którego dokonano na podslawe zgody przed ]e] ćóińięćień;
e) plawó skargi do Preżesa Urzed! ochrcny Danych osóbowyćh

(U stawki 2. o0ł93 Warśżawa) Wsytuac]i gdy użna Pan]/Pan, że przetwazane danych osobowych narlsza
pĘep sy ogÓ neqo lozpóżadzeń a ó ochrón e danych osobo!!rych (RoDo)

9 Podane pżez PańsŃa danyóh osóbowych wyn kających z ustawy o udostepnianiu nformac] o środowsku ]ego
oćhlón e !dżae społeczeńslw€ W oclrron e slodóWśka ólaż o€i.ćh óddżiaływan a na środowisko ]est obowązkowe
N eprzekazańie dańych śkUtkować bedzie brakiem rea zac] ce ! o ktorym mowa W pUńkćie 3

10 Danewnoskódawćówzóśtana prżekazane podmiotom lub organom uprawnonyń ńż podstawie plzepsóWpr3we
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