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lNFoRMAcJA
Na podstawie ań. 2,1 ust. ,l pK 9 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 r., poz.
247, ze zm.), Burmistlz Mszczonowa informuje o:

> Wszczęciu postępowania W §prawie Wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia po egającego na ,,Budowie zespołu
produkcyjno-magazynowo-usługowego waaz z przestrżeniami biurowo-
administracy.inymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingóW w m.
MszczonóW, pow. żyrardowski, Woj. mazowieckie działki nr ew': 1485, 1495/9,
1501/2l, jedn, ewid. 143802_4 Mszczonów - miasto, obręb 0001",

> zamieszczeniu W - Publicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach
zawierających inforrnację o środowisku i jego ochronie - Wniosku o Wydanie decyzji
o środowi§kowych uwarunkowaniach dla r^Ąe, pżedsięwzięcia.

1, Postępowanie zostało Wszczęte W dniu 18]lstopada2021 r, nawniosek7R Projekt 64
Sp. z o,o., która jest lnwestorem prżedsjęWzięcja

2, organem Właściwym do Wydanla decyzjijest Burmistrz l\,4szczonowa,
3, organern Właściwym do Wydanja opinii W sprawie_ potzeby pęeprowadzenia oos

izakresu rapońu jest Regionalny Dyrektor ochrony Srodowiska, ui, H, Sienkiewicza 3,
oo-o'I5 Warszawa, Państwowy Powiatowy lnspektor sanita.ny w Żyrardowle,
ul. Moniuszki 40, 96-300 Żyrardów i Państwowe GospodaFtwo Wodne, Wody Polskle,
DYeklora zalządu zlewni W Łowiczu, ul, Ekonomiczna 6, 99,400 Łowicz;

4, organern Właściwym do dokonan]a uzgodnień Wa.unkóW realizacji planowanego
prżedsięWzięcia jest Regiona|ny Dylektor ochrony Srodowiska, ul, H, sienkiewicza 3,
o0-o15 Warszawa, Państwowy Powiatowy lnspektor sanitarny W zylaldowie,
ul Moniuszki 40, 96-300 Zylańóvl i Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
Dyleklora zalządu z|ewni W Łowiczu, ul, Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz,

Zgodnie z § 3 ust, '1 pkt 37 lit, b id, pkt 54 lit, b, pkt 58 ]jt b oraz pkt 62 Rozporządzenia
Rady NilinistróW z dnia 10 Wześnia 2019 r, W sprawie pżedsięwzięć mogących znacząco
oddziaływać na środowisko (Dz, U, z2019l-, paz- 1B39), powyższe prżedsięWzlęcie zalicza się
do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których
obowiązek spolz ądzenia rapońu o oddziaływaniu na środowisko może być Wymagany,
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Do wvwieszenia na tablicv oqłoszeń:
1, Użąd MiejskiW Mszczonowie tab]ica ogłoszeń, BlP ,

Firana 7R Projekt 64 sp z o,o., z prośbą o Wywieszenie na tab|icy ogłoszeń W m e]scu ]nwestyc] ,

Na J J 2611 2a21 l
W\,lvieszono dnia ,.

zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłac na adres:
l]rząd il eiskiW N,4szczonowe, Wydz GospodarkiGm nnej
Pl Piłsudskiego 1. 96 320 MszczonóW
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oBWlEszczENlE
o Wszczęciu postępowania

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

zMązku z ań. 73 ust. ,1 i ań- 74 ust, 3 ustawy z dnia 3 pażdziemika 2008 r, o udostępnianiu
informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z2021 r-, poz.247, z e zm.),

zawiadamia się

że W dniu 18 listopada 202,1 roku zostało Wszczęte na Wniosek z dnia 17 lisIopada 2a21 l.

Pełnomocnika Firmy 7R Projekt 64 Sp, z o,o, u|, Ludwinowska 7, 30-331 KrakóW,
postępowanie administracyjne W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla pżedsięWzięcia polegającego na ,,Budowie zespołu produkcyjno-magazynowo_
usługowego wraz z p.zestlzeniami biurowo-administracyinymi z tow. infrastrukturą,
W tym zespołami parkingóW w m. Mszczonów, pow' żyrardowski, Woj. mazowieckie
działki nr ew.: '1485, 149519, 1501l2'l, iedn- ewid. 143802,4 MszczonóW - miasto, obręb
0001".

Jednocześnie pragnę poinfolrnować, że W WW, postępowaniu uczestniczą strony postępowania
żgodnie z ań, 74 ust 3a ustawy z dnia 3 paździemika 2008 r, o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz
o ocenach oddz]aływania na ślodowisko (Dz. U. z 2021 l., paz. 247, ze zm.), ayl:

,,3a. stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowch uwarunkowaniach jest

wnioskodawca oraz podmiot, któremu plzysluguje prawo rzeczowe do nieruchomości
znajdującej się w obszarze, na l<tóry będzie oddziałWać przedsięWzięcie w wariancie
zaproponowanym przez Wnioskodawcę, z zastzeżeniem ań. 81 ust. 1. Plzez ob1zar ten
rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący
się W odległości 100 m od granic tego terenu;

2) dzialki, na których W Wniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsię|Ąlzięcia

zostałyby przekroczone standańy jakości środowiska, lub

3) dzialki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania pfzedsięwzięcia, które może
Wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem,"

Zgodnie z ań, 10 § 1 KPA organy administrac]i publicznej obowiązane są zapewnić
stronom czynny udział W kazdym stadium postępowania, a pżed Wydaniem decyzji umozliwić
im Wypowiedzenie się, co do zebranych dowodóW i rnateliałóW oraz zgłoszonych żądań, Strony
mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy W Wydz]ale Gospodarki Gminnej Użędu
Miejskiego W lvlszczonow]e, Pl. Piłsudskiego 1, pok nr 5A, W godzinach pracy Urżędu
tj pon]edziałek, Morek, środa, czwańek i piątek W godzinach od 8m - 16m Z uwagijednak na
ogłoszenie stanu epidemi z powodu covlD-19 zapoznanie się z niezbędną dokumentacją
splawy, uzyskanie Wyjaśnień W sprawie, a także składanie WnioskóW i uwag W siedzibie
Ulzędu N,4iejskiego W lvlszczonowie, możliwe będzie po Wcześniejszym usta|eniu terminu
(drogą telefoniczną - tel, 046 - 858 28 33, elektloniczną urzad.m]eiski@n szcżonow p] ]ub
kolespondencją tradycyjną) na dokonanie powyzszych czynności,

Jednocześnie zawiadarnia się, że pismem z dn|a 26 listopada 2021 r, znak:
G.622a.41.2021.JJ wystąpiono do Reg]onalnego Dyrektora ochrony Środowjska
W Warszawie, ul, H, sienkiewicza 3, 00-015 Wa.szawa, Dyrektora zaiżądu zlewni
W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Ekonomiczna 6, 99-400



Lowicz, oraz Państwowego Powiatowego lnspektora sanitarnego W Zyra.dowie, Ul. lroniuszki
40, 96-300 Żyrardów. z prośbą o opinię W sprawie pżeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko WW prżedsięWz]ęcia i ewentualny zakres rapońu,

Ponadto na podstawie ań, 2'1 ust, 1 ] ust, 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r,

o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na śtodowisko (Dz.U.z2021 l.,poz.247,zezn.),
informuję o zamieszczeniu W - Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach
zawierających informację o ślodowisku i jego ochronie - Wniosku o Wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla Ww przeds]ęWzięcia,
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Pełnomocnik Firmy 7R Projekt 64 sp. z o-o. ,

strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
ala. J.J.26,11.2021 r.

sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
tel. 046 - 858 28 33

Do wvwieszenia na tablicv o§łoszeń (l4 dni):
1, Ulząd MiejskiW lvlszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2, Pełnomocnik Firmy 7R Projekt 64 Sp, zo,o, - z prośbą o Wywieszenie W miejscu
realizacji inwestycji;

(pieczęć Firmy, Ulzędu,)

Zdjęto dnia

Po żdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:
Urząd Miejskiw Mszczonowie, Wydz. Gospodarki Gminnej
PL Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów

A,
(,

Wywieszono dnia
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Napodstaweart,l3ust ] 2 Rozporządzen a Pariańeńtu Eulope]skiego Rady(UE)20]6/679z27kwetna20]6r Wsprawe
ochróny osóbnżyżńyćh W żWążkU ż prżehvarzan em danych osoboslch W sprawe swobodnego pżepłylvu takich danych oraż
u chy en a dyrektywy 95/46ME (D2 U UE L ż 2016l, Nr ] ]9. s 1 że żm ) d.ej RoDo iniormuję że:

] Adń n śtratoreń Pańśtwa danych osobowych ]est Gmina Mszczonów repreżentowana przez aurmistĘa Msżcżonowa
(adrcs: Plac Płsudskego ] 96_320 MśzćżońóW. e_ńa Urżad ń elsk@ńsżżonóW p te końtźktowy +484685828

2 Adm n straior Wyżnaeył lńśpektola ochlońy Dańych ż któ.ym ńóoą śĘ PańsIWo kontaktóWać We Wszyśtklćh śplżWżch
dotyczących pżelwazańia dżńyćh óśobówyćb za pośledń]chłeń adreśu emal Lnspekiól@ćbi24 pl Ub pśemńe na
adres Administratora

3 Państlva da.e osobowe będa przelwarzane W ce]u lvydan]a decyzji o srodowskowych uwarunkowanach zgodne z

4 Podslawa prawńa dó plżelwalżan a danyćh ósobowyćh:
a) ar1 6ust 1 t cRoDo
b) usiawa 2 dna 3 paźdzern]ka 2008 r o udostępnianru niormacji o środowsku ijeqo ochronie ldzae

śpołeczeńśtwa W ochrón e środow ska oraż o@.ach óddż 2]ywan ź na ślodóWśko.
ć) rózpó.ządzeń e Rady l\łińiśtróW zdna']0Wiześńż20]9l Wśplawe pżedsęWzęc

mogących znacząco oddz a\Ąłac na środowisko.
n] arl 6 lst 1 l, a RoDo (na podstawe zgody)W przypadku danych podanych doblówó].]e

5 Panstvva dane osobowe bedą pĘeMazane przez okres ]0pelnych at ka endarżowych
eącodlstyenarokunastępnegopóroku W którym naśtąp]ó żakońcże. e spraw (]'] a1)

ńa podstawie Rozporządzen a Preżesa Rady i,4 n slrowż dn a l€ stycznla 201] r W
sprawie inslrukc]] kancelary]ne] ]edno itych Peczowyclr Wykażow akl oraz nstruk.] W

sprawie ólganiżac] iżakresu dżiałańia arćhiwóW zak]adowyóh a bo dó ńeńeńtu

6 Pańshła dane n e będa pżehdau ane w sposob zautomaiyzowany W iym n]e będa pod]eqać proflóWańiu
7 Państwa dańe óśóbowych n e będa prżekażywańe poza Eulope]śk obśżal cóśpódżrćzy (obe]mu]ący Un ę Europe]ską.

Nofueg ę. Lećhlenśte ń ś ańd ę)8 Wzwiązku z przetwarzańleń P.ńśtWż dżńyćh ośobóWyóh pżyślugu]ą Pansbł! następujące prawa
a) pEwo dostęp! do swoch danych oraz olrzyma. a ich kop ;

b) p.awo do sprostowania (poprawan a)swoch danych osobowych
c) prawo do ogran cżen a przebłaPan a d€nych osobowych
d) plawo do.oin ęcia zgody Wdowo nym nomence be2 Wpłylvu na żgodnóść

ż plawem prżetwarżania któregó dókonano na podśtawe żgody plżed jejćofi ęceń
e) plawó skala dó Prezesż U.zędU oćhróńy Dżńyóh osobotrrych

(! Stawk 2 00 ]93 Wżrśzawa). wśylUżćj gdy lzna Pan]Pan ze przetwarzan e danych osobowych narusża
przep]sy o9ólne9o rozpoządzen a o ochronie danych osobo\rych (RoDo)

9 Podane puez Pańslwa danych osobowych Wyn ka]acych ż lstawy o Udoślępn an U ]ńfómaóji ó środowsku ilego
ochron e. udzLaLe społecżeńsiwa W ochron e ślodowśka ólaz óceńaćh óddziaływańa na srodowsko jest oboważkowe
N epżekażan e dżnyćh skutkóWać będzie brak em rea zac] ce u o którym mowa W punkcie 3

]0 DźńeWńióśkódżWćóWżóstżną puekazane podm]otom ]ub organom uprawnonym na podstaweprżepsowpraWa


