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lNFoRMAcJA
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

o udostępnianiu informacji o środowjsku i jego ochronie, udziale §połeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz.
247, ze zm.), Burmistlz Mszczonowa informuje o|

'ż wszczęciu postępowania W sprawie Wydania decyzji o środowjskowych
uwarunkowan ach dla pżedsięWzięcia polegającego na ,,Budowie instalacji
fotowoltaicznej o mocy do 4 l\/W (z moźliwością realizacji mniejszych instalacji
fotowoltaicznych nie przekraczających łącżnie mocy 4 N,4W) Wraz z drogą dojazdową
oraz prżyłączem do krajowej sieci energetycznej ielementami infrastruktury technicznej,
niezbędnyrni do prawidłowego funkcjonowan a pżedsięWzięcia" zlokalizowanych na
działkach nr 9l1 oraz 9l2, obręb AdarnóWek, Grnina lv]szczonów, powiat żyrardowski,
WojeWództwo mazoWieckie

> zamieszczeniu W - Publicznie dostępnym Wykazje danych o dokurnentach
zawierających informację o środowisku ijego ochronie - Wniosku o Wydanie decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach dla !ĄĄ]V. pżedsięWzięcia

1, Postępowanie zostało Wsżcżęte W dniu 'I5 listopada 2021 r, na Wniosek Firmy AGRo
FoTo Sp, z o,o,, która jest lnwestorern pzedsięWzięcia.

2, o.ganem Właściwym do Wydania decyzj]je8t Burrnistrz l\rszczonowa
3, organem Właściwym do Wydania opinii W sprawie potżeby przeprowadzenra ooŚ i

żakresu raportu jest Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska ul, H. Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa, Państwowy Powlatowy lnspektor sanltarny W Zyrardowie, u|,
Nloniuszk] 40, 96-300 zyrardóW i Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
Dyrekto? Zalząd| zlewni W Łowiczu, u], Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz;

4. organem Właściwyn,] do dokonania uzgodnień WarunkóW realiżacji planowanego
prżeds]ęWżięcia jest Reg onalny Dyrektor ochrony Srodowiska, ul H Sienkiewicza 3,
00-015 Warszawa Państwowy PoWatowy lnspekto. Sanltarny W Zyrardowie, ul,
I\,4oniuszki 40, 96 300 ZyrardóW i Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
Dyrekto? Zalządu Z|ewni W Łowiczu, ul, Ekonomiczna 6, 99-400 Łow]cz;

Zgodnie z § 3 ust 1 pkt 54 lit b Rozpoęądzenia Rady MinistróW z dnia 10 Wrżeśnia
2019 r, W sprawie przedsięWzięć mogących znacząco oddziaływać na środowjsko
|Dz. U. z 2a19 r., poz, 1839), powyższe przedsięWzięcie zalicza się do inwestycji mogących
potencjalnie znacząco addziaływać na środowisko, dla których obowiązek spolządzenia
rapońU o oddżiaływaniu na środowisko może być Wy.nagany,
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Do wywieszenia na tablicv oqłoszeń:
1 Urząd Mejsk W l\lszczonowie -tablica ogłoszeń BlP
2 F rma AGRo FoTo sp. z o o, - z prośbą o WyW eszenie na tab icy og]oszeń W mre]scu nwestycj

Na J J 2611 2a21 l
WylV eszono dn a

Zd]ęto dnia

Po żdjęciU ż tablicy ogłoszeń naleźy odesłać na adres:
Urząd Miejskiwl,łszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl, Pi]sudskiego 1, 96 320 MszczonóW
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l\,4szczonóW, dnia 2021.11.26

oBWlEszczENlE
o wszczęciu postępowania

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

związku z aft.73 ust, 1 i ań. 74 ust,3 ustawyz dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu
informacji o środowisku ijego ochronie, udziale §połeczeństwa W ochlonie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2o21 r., poz.247, z e zm.),

zawiadamia się

że W dniu 15 listopada 2021 roku zostało Wsżczęte na Wniosek z dnia 0B |istopada 2021 r,

Firmy AGRo FoTo Sp z o.o., ul, Aleja Rzeczypospo]itej 2ol253, 02-972 warszawa,
postępowanie administracyjne W sprawie Wydania decyz]i o środowiskowych uwarunkowaniach
dla pzedsięWzięcia polegającego na ,,Budowie instalacii fotowoltaicżnej o mocy do 4 MW
(ż mozliwością realiżacii mnieiszych instalacji fotowoltaicznych nie przekraczających
łącznie mocy 4 MW), Wraz z drogą dojazdową olaz wzyłączern do krajowej sieci
energetycznei i elementami infrastruktury technicznej, nieżbędnymi do prawidłowego
funkc.ionowania przedsięWzięcia" zokalizowanych na działkach ff 9l1 oraz 9/2, obręb
AdamóWek, Gmina i/IszczonóW', powiat żyrardowski, Województwo mażowieckie

Jednocześnie plagnę poinformować, że W vWV, postępowaniu Ucżestniczą strony postępowania
- zgodnie 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 oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 l., poz. 247 , ze zm.), cy1.:

,,3a. stroną postępowania w sprawie Wdania decrzji o środowiskowch uwarunkowaniach je9t

Wnioskodawca oraz podmioL któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości
znajdującej się W obszafze, na który będzie oddziawać pĘedsięwzięcie w Wariancie
zaproponowanym przez Wnioskodawcę, z zastzeŻeniem ań. 81 ust. 1. Przez obszar ten
rozumie się:

1) przewidwany teren, na którym będzie realizowane pĘedsię|uzięCie, oraz obszar znajdujący
się w odległości 100 m od granic tego terenu;

2) działki, na których w Wniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia
zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

3) działki znajdujące się W zasięgu znaczącego oddziałWania pEedsięwzięcia, które może
Wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej al<tualnym
pĘeznaczeniem."

zgodnie z ań. 10 § 1 KPA organy adrnin stracji pubLicznej obowiązane są zapewnić
stronom czynny udział W każdym stadium postępowania, a przed Wydaniem decyzji umożliwić
im Wypowiedzen e się, co do zebranych dowodóW i materiałóW oraz zgłoszonych ządań strony
mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy W Wydziale Gospodarki Gminnej Użędu
Miejskiego W l\,4szczonowie Pl, Piłsudsk ego 1 pok, nr 5A, W godzinach pracy Urzędu
tj, poniedziałek, Wtorek, środa, czwańek i piątek W godzinach od 800 - ,1600, Z uwagijednak na
ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD 19, zapozńanie się z niezbędną dokumentacją
sprawy. uzyskanie Wyjaśnień W splawie, a także składanie WnioskóW i uwag W siedz]b]e
Ulzędu Miejskiego W Mszczonowie, mozliwe będze po Wcześniejsży.n ustaLeniu term]nu
(drogą telefoniczną - tel, 046 - 858 28 33 elektloniczną - urzad,rnie sk]@rnszczoror!,t]] lub
korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych czynności

Jednocżeśnie zawiadamia się, ze pismem z dnia 26 listopada 2021 r, znak:
G.622o.4o.2021.JJ Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora och.ony srodowska
w Warszawie, ul H, Sienkiew]cza 3, 00-015 Warszawa Dyrektola zalządu zewn|



W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul, Ekonomiczna 6, 99-400
Łowicz, olaz Państwowego Powiatowego lnspektora sanitarnego W Żyrardowie, ul, lvtoniuszki
40, 96-300 zyrańó,N, z prośbą o opinię W sprawie pżeprowadżenia oceny oddziaływania na
środowisko WW, przedsięvvzięcia i ewentualny zakres rapońu,

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

o udostępnianiu informacji o ślodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2o2o l., poz. 247, ze zm.),
informuję o zamieszczeniu W - Publicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach
zawierających infolmację o środowisku i jego ochronie - Wniosku o Wydanie decyzji
o środowiskowych uwarUnkowaniach dla !ĄĄr, prz edsięWzięcia,

rJ [] ls,IRZ

otżymuią:

Firma AGRo FoTo sp, z o.o,,
Strony postępowania zgodnie z ań. 49 KPA,
ala. J.J.26.11.2021 (.

Sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
iel, 046 858 28 33

Do wVWieszenia na tablicv oqłoszeń (14 dni):
1- Ulząd Miejski W Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2. AGRo FoTo sp, z o,o. - z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji inwestycji;
3. sołtys sołectwa Kamionka, AdamóWek - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W

sołectwie;

Wywieszono dnia

(pieczęó Firrny, Ulzędu, sołectwa)

Zdjęto dnia

1.

2.

@

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń naleźy odesłać na adres:
Ulżąd Miejski w Mszczonowie, Wydz. Gospodańi Gminnej
PI. Piłsudskiego 1, 96,320 Mszczonów



] Adm n stralorem pansbła danyćh ośobówłch est Gmina Mszczonów €p€żeńtowżna prżeż Burmistża Msżcżonowa
{adres PlacPlsUdskeqo196320lMszeonow.eńa Urząd ń ejsk @msżczonow. pL. te koniaktowy: +48 46 858 28

2 Adm n stralor Wyznaeył lńspek|óla ochrony Danych z klórym mogą się Pańśhłó kónlaktowaĆWe wsżyslkch sprawach
dotycżących pżehłaPana danych óśóbóWych ża poś.edn c§Vem adresu ema : nspektór@ćb24p Ub pisemne na
adres Administratora

3 Państwa dane osobowe będą pżetwalżane W ce! wda|a de.yz) o srodóWjśkóWych Uwarunkowaniach żqodne z

4 podslawa plawna do przetwarzan a dańyćh osóbowych
a] aft 6 usl ] ]it c RoDo
b) Ustawa z dnla 3 pażdzelnka 2008 r o ldostępn an u injo.maci o ślodówisku ]e9ó óchrone. Udżae

spo]ecżensNV€ W oclrron e ślodów]ska ólaż ocenach oddzjaiywan]a na srodowsko
c) rozpóżądzen e Rady M n stróW z dnia l0 Wrzesn a 20] 9 r w śprżw e pżeds ewz eć

mogących znaaąco oddziaływać ńa środóWsko
.) ań 6 usl 1 ]it a RoDo (na podstawie żgódy) W plźypadku danych podanych dobrowolnie,

5 Pańs§,a dane osobóWe będą prże|warżane pPez okres 10 pełnych lat ka eńdażówyćh
icząc od ] slycznia loku następńego pó róku w którym naslap]ło zakończenie spraw (1l lat)
na podstawe Rozpoządżen. P€ześa Rady M n stróWż dnia 18 siyczn € 201] l W

sprawe nslrlkcjikance aryjnei iedńó]itych żecżów}ch wykażów akl oraz nstrukc] w
sprawe olganizac] izakresu dzialania arćhiwów zak]adowych a]bo do mementu

6 Pańslwa dańe n e będa pżehłau ane w sposob zaltomalyzowany W lyń n]e bedą pód]egać plofióWani!
7 Państwa dane osobowyóh n e będą prżekażywane poza EUlopejski obszar Gospodar@y (obe]mU]ący Unię Europe]ską

NoMeg ę. Lechtensten j s.ńdę)
8 Wźwiaźku ż prżetwarżaniem Państlva danych osobowych. Przyślugują Pańśtw! naslępU]a@ plawa

a) p6wo dostępL do śWoćh danych ólaż otrzyman a ich kop
b) p6wo do sprostowania (poplawian a] swoich danych osobowych
c) pnwo do ogran een a przebłazan a danyćh ósóbóWyóh:
d) prawo do.ofnięc]a zqody W dowoLnym momeńćle beżWpłyWU na zgódńość

z p@weń pżetwalzań a klólego dokonano na podstawe zgody przed ]e] coln ecem
e) plawo śkargi do Pleżesa UżędU ochrony Danych osobo!rych

(u stawki 2. 00ł93 Warśżawa) Wsytua.ji. gdy uzna Pani/Pan że puelwazan]e dańyćh osobówyćh ńaluśza
pżepsy ogó neqo lozpouądzeń ż o óchrón e danych osobowych (RoDo)i

9 Podane prżeż PańsNVa danych osobowych wynkająóyóh z Uśtawy ó ldostępn an u nforma.j] o środowisku ]ego
ochrón e Udżla e spoleczeństlva W ochro. e slodowiska ólaż óćeńa.h óddż ałylvan a na ślodoWsko ]est obowiazkowe
N epżekazańie danych śkltkować będzie brakiem rea jzac] ce]u októryń ńóWaWpUńkće3

10 DaneWnoskodawcowzostaną pżekazańe podmiotom lub orga|om lprawn onym na podstawe pżepsóW praWa

t

OBOWlĄŻEK lNFORMACYJNY

Na podstawie at 13 Ust ] i2 Rożpożadzen a Parlamentu Európeiśkiego Rady(UE)20]6/679z27kWetna20]6r WspEwe
ochrony osóbjzycznych Wzwiążk! ż prżehłauan em danych osobówych W śprawe swobodnego pżeplylvu takich danych oraz
ućhven a dvrektww 95/46ME (Dz U UE L ż2016l Nr119.slżeżm) daej RoDo iniórmuję że


