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Na podstawie ań. 21 ust. 1 pkt 9 ustavvy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 l., poz.
247, ze zm.), Burmistrz l\,rszczonowa informuje o|

> Wszczęciu postępowania W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla pżed§ięWzięcia pole9ającego na,,Budowie instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 3 MW (z możliwością realiżacji mniejszych instalacji
fotowoltaicznych nie przekraczających łącznie mocy 3 MW), Wraz z drogą
dojazdową oraz pęyłączem do kraiowei sieci energetycznej i elementami
infrastruktury technicznei, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania
prżedsięwzięcia" zlokalizowanych na części działkach nr 2al2, oblęb Adamowice,
Gmina lvlszczonóW, powiat żyrardowsk], Województwo mazowieckie,

> zamieszczeniu W - Publicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o środowisku ijego ochronie Wniosku o Wydanie decyzji o
środowiskowych uwarUnkowaniach d]a WW, pżedsięWżięcia,

1, Postępowan]e zostało Wszczęte W dniu 15 stopada 2021 r na Wnjosek Firmy AGRo
FoTo Sp. z o,o,, która jest 1nwestolem pęedsięWzęcia

2, organem Właściwym do Wydania decyzji]est Bulmjstlz lvlszczonowa,
3, organem Właściwym do Wydania opinii w sprawie potrżeby przeprowadzenia oos i

zakresu rapońu jest Regionalny Dyrektor ochrony srodowiska, u], H, sienkiewicza 3
oo-o15 Warszawa, Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny W Zyrardowie, ul,
Moniuszki 40, 96-300 ZyrardóW i Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody PoLskie,
Dyrektola Zalząd| z|ewni W Łowiczu, u] Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz;

4 organem Właściwym do dokonania uzgodnień WarunkóW realizacji p anowanego
pżedsięWzięcia jest Regionalny Dylektol ochrony srodowiska Ul H sienkiewicza 3,
oo-o15 War§zawa, Państwowy Powiatowy lnspektor Sanitarny W Zyrardowie, ul,
lvloniuszk] 40, 96-300 ZyrardóW i Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
Dylektola Zalząd| z|ewni W Łowiczu, u , Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz;

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 54 rii. b Rozporządzen]a Rady N/]n]stróW z dnia 10 Września
2019 (- w sprawie pżedsięWzięć mogących znacząco oddziaływac na środowisko
(Dz, U, z 2019 r,, poz. 1839), powyźsze pżedsię!Ąrzięcie za|icza się do inwe§tycji mogących
potencjalnie znacząco oddziawwać na środowisko, d a których obowiązek spolządzenia
raportu o oddziaływaniU na ś.odowi§ko może być Wymagany,

BU ll7,

Do wywieszenia na tablicv oqłoszeń:
1 U.ząd N/] e]sk W l\lszczonowie - tablica og]osżeń BlP
2 FrmaAGROFoToSp zo,o, z prośbą o W),lV eszenie na tab icy ogłoszeń W m e]scu nwestycji
3. Na J J 26112Q21 r

Wywiesżono dn a

Zdjęto dn a

Po żdjęciu ztab]icy ogłoszeń na eży od8słać na adres
Uźąd lvliejski WMszczonowie, Wydz, Gospodarki Grninnej
P] P łsudskiego 1 96 320 lv4szczonóW
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o wszczęciu postępowania

zgodnie z ań, 61 § 4 W związku z ań, 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, W

Ał,liązku z al1.73 ust, 1 iart,74 ust,3 Ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r. o Udostępnianiu
informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U- z2o21 (., poz.247, z e zm.),

zawiadamia się

że W dniu 15 listopada 2021 roku zostało Wszczęte na Wniosek z dnia 09 listopada 2021 r
Firmy AGRo FoTo Sp, z o.o, ul. Aleja Rzeczypospolitej 2ol253, 02,972 walsżawa
postępowanie administracyjne W sprawie Wydania decyzji o ślodowiskowych uwarunkowan ach
d a pżedsięWzięcia polegającego na ,,Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW
(ż moż|iwością realizacii mnieiszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających
łącznie mocy 3 MW), wraz z drogą dojażdową olaz plzyłączem do krajowej sieci
energetycznei i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego
funkcjonowania przedsięwzięcia" zlokaliżowanych na części działkach ff 2012, abĘb
Adamowice, Gmina MsżczonóW, pow]at zyrardowski, Województwo rnażowieckie,

Jednocześnie pragnę poinformować, że W VWV, postępowaniu uczestniczą strony postępowania
żgodnie z ań, 74 ust, 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska olaz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z2021 .,poz 247,ze zm.). cyl.:

,,3a. stroną postępowania W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest

wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo Eeczowe do nieruchomości
znajdującej się W obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięWzięcie W waiancie
zaproponowanym przez Wnioskodawą, z zastlzeŻeniem ań- 81 ust. 1. Pżez obszar ten
rozumie się:

1) pŻewidywany teren, na którym będzie realizowane pęedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący
się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania plzedsięwzięcia
zostalyby pęekroczone standardy jakości środowiska, lub

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

zgodnie z ai 10 § 1 KPA organy administracji publicznej obowiązane są zapewnlć
§tronom czynny udział W kaźdym stad]um postępowania, a pżed Wydaniem decyzji umoź]iwić
im Wypowiedżenie się co do zebranych dowodóW i materiałóW olaz zgłoszonych ządań, strony
ńogą zapoznać się z dokumentacją sprawy W Wydziale Gospodark] Gminnej Urżędu
Nliejskiego W Mszczonowie, Pl, Piłsudskiego '1, pok, nr 5A, W godzinach placy Ulzędu
tj poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek W godzinach od 800 - 1600 Z uwagijednak na
ogłoszenie stanu epidemi z powodu covlD'I9, zapoznanie się ż niezbędną dokumentacją
sprawy, uzy§kanie Wyjaśnień W sprawie, a także składanie WnioskóW i uwag W siedzibie
Urzędu lvliejskiego W l\,4szczonowie, możliwe będzie po Wcześniejszym ustalen]u terninu
(drogą te|efoniczną - tel 046 - 858 28 33, elektroniczną - J.zad.mle|§kl(rm§zczcnow,pl lub
korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych czynności,

Jednocześnie zawiadamia się, ze pi§mem z dnia 26 listopada 2021 r, znak:
G,6220.39.2021.JJ Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora ochrony Srodowiska
W Warszawie, Ul, H, Sienkiewcza 3 00-015 Warszawa Dyrektoń zalządu z)ewni



W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Po]skie, ul, Ekonomiczna 6, 99-400
Łowicz, olaz Państwowego PoWiatowego lnspektora sanitarnego W zyrardowie, ul, Monjuszki
40 96-300 żYańów, z prośbą o opinię W sprawie pżeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko WW, pżedsięWzięcia i ewentualny zakres raportu

Ponadto na podstawie art, 21 ust, 1 i ust, 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r,

o udostępnianiu informacji o środowsku ijego ochronie, udziale społeczeńshra W ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz,U.z2a20 l., poz.247, ze zm.),
informuję o zamieazczeniu W Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o środowisku i jego ochronie - Wniosku o Wydanie decyzji
o ślodowiskowych UWarunkowaniach dla Ww. przedsięWzięcia.

aUltM TRZ

Kurek

otrzvmuia:

1, Firma AGRo FoTo Sp.zo.o.,
2, strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. ala. J.J.26.11.2021 l.

sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
tel 046,858 28 33

Do wvwieszenia na tablicv oqłoszeń (14 dni)|
1, Ulząd lvliejski W Mszczonow]e - tablica ogłoszeń, BlP ,

2, AGRo FoTo Sp zo.o,- z prośbą o WyW eszenie W miejscu realizacji lnwestycj],
3, soltys sołectwa Adamowice - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie

W}Ąvieszono dnia

(pieczęć Firmy, Ulzędu, sołectwa)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogloszeń należy odeslać na adrcs:
URąd Miejski w Mszczonowie, Wydz, Gospodańi Gminnej
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 Mszcżonów
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