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l\,4szczonóW, dn. 2021 - 12-07

oBWlEszczENlE

podstawie ań, 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, W związku
z ań, 30 i ań. 33 ust, 'l oraz ań.34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiskaoraz
ocenach oddziaływania na środowi§ko (Dz. U, z 2021 l., poz. 247, ze zm.), Burmistlz

Na

l\,iszczonowa informUje, iż:

1, Postępowanie W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięWzięcia po]egającego na ,,Budowie kompleksu hotelowego Park of

Poland na terenie działek o nr ewid. 199/1, 20011, '19613,2o112,2o4l2,2o712, 21016,
34115, 2o2l2, 208/2 obręb 0067 Wręcza, gmina MszczonóW", powiat żyrardowski,
województwo mazowieckie." - zostało Wszczęte W dniu 12 kwietnia 201 9 r,,
2. P.zystąpiono do przeprowadzenia oceny oddz]aływania na środowi§ko Wyzej
Wyrnienionego przedsięWzięcia;

3, Postępowanie zostało Wszczęte na Wniosek
4.

5

6.

-

Frmy Thunders
Sp, z o,o,, ul, Fosa 41l11, 02-768 walszawa,
organem Właściwymdo Wydania decyzji ]est Burm stę Mszczonowa,
organem Właściwymdo dokonania uzgodnień WarunkóW realizacji planowanego
pzedsięWzięcia ]est Regionalny Dyrektor ochrony srodowiska W Warszawie,
oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zażądu
Gospodark] Wodnej W Warszawie
organern Właściwymdo wydania opinii W sprawie rea izacji v!Ą/V, planowanego
plzedsięWz,ęcla ]est Panstwowy Pow alowy lnsoektol Sar tar,,]y W zYa,dowe.
pełnornocnika

;

Jednocześnie informuię o:
1) moźliwościzapoznania się z rapońem oddziaływania na środowisko WW.
przedsięWzięcia, W Wersji elektronicznej W Biu|etynie lnformacji Publicznej

na stronie: bip.mszczonow.pl, Dokumentacja W powyźszej sprawie jest Wyłożona do
Wglądu W Wydziale Gospodarki Gminnej t]lzędu Miejskiego W M§zczonowie,
Pl, Piłsudskiego 1, pok- nr 5A W dniach poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek od
800 - 1600 z uwagi jednak na ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD-1g,
zapoznanie się z niezbędną dokumentacją sprawy, uzyskanie Wyjaśnień W sprawie,
a także składanie WnioskóW i uwag W siedzibie UżędU Miejskiego W Mszczonowie,
moźliwe będzie po Wcześniejszym Ustaleniu terminu (drogą telefoniczną - tel, 46-858 28
33, elektroniczną użad,mieiski@mszczonow.ol lub korespondencją tradycyjną) na
dokonanie powyższych czynności,

2) możliwościskładania uwag

i wnioskóW W terminie 30 dni, ti. od dnia 03 stycznia
2022 r, do dni,a 01 lulęgo 2022l, Uwagi i Wnioski można §kładaó:

>

>
>
3)

formie pisemnej - Biuro podawcze Użędu Miejskiego W Mszczonowie, Pl.
Piłsudskiego 1 lub pże9ać pocztą na adres Urząd Miejski W M§zczonowie, Pl.
Piłsudskiego 1, 96-320 MszczonóW:
Ustnie do protokołu - W WydziaIe Gospodarki Gminnej Urzędu l/iejskiego
W.Mszczonowie, Pl, Piłsudskiego 1 , pok, Nr 5A, po Wcześniejszym ustaleniu terminu;
e-mailem na adres|
uruad,mieiski@mszczonoW,pI lub jolanta,jackowska@mszczonoW,pl
Uwagi iWnioski będą rozpatżone pzez Burmi§tża Mszczonowa.

W

lJURMls,1,ltz

Do wvwieszenia na ta

lc v oołoszeń (30 dni}:

1
2

U.żąd N,4iejski W Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP, lokalna prasa,
Pełnomocnik lnwestora - proszę o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W miejscu realizacj

3
4.

sołtys sołectwa Wręcza
Na. J J 07.12.2021 l.

inWestyc]i,

- ploszę

o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie

Zdjęto dnia
(piecżęć UżędU/lnwestom/soltysa - 06ż daiy potłiedzające w}viesżenie
ż podpiśem osoby upoważnionej )

Po Zdjęciu z tabllcy ogłoszeń na]eży odesłać na adTes:
lJrząd [4iejskiW Mszczonow]e Wydz Gospodarki Gn]innej
Pl, Płsudskiego 1, 96 320 MszcżonóW

sprawę prowadzi J, Jackowska
tel. 046 858 28 33

OBOW|AZEK INFORMACYJNY

Napódstaweari,l3ustli2RoźporżadzeniaParamenluElrópelske9o Rady (UE)2016/679 z 27 kw]etn]a 20]6 r W splaw]e
óchronv osób fizycznvch WzwiązkU z pźelwaźanem danych osóbóWyćh W sprawe swobodnego pżepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46ME (Dz, t] UE L z20]6r Nr,]19 s] zezm) dale]: RoDo nform!]ę że:

1

Admińiśtralolem PańsNVa danych osóbowych lest Gmina lusżczonów lepleżentowana pęez Burmistża Mszczońowa
(ad res: P ac P łsldsk ego ] 96 320 MszeonóW. e-ń. l: Użąd mi€]sk @mszeon oW p le kóńtaktowy +48 46 858 28

2

40)
Administrator wyzńaćzyl lnspektola ochrony Dańyćh z którym moga sę Pańsbło kontaktóWać We Wśżystkchsplawach
dotyaących pżetlvazania dańyćh óśobosĄ/ch za pośredńichłem 2dlesu emai nspektor@cb24pl !b psemne na

3

Państwa dane osóbowe beda przetlvarzane W ćelu Wyda.la decyzji o środowskowyćh Uwalunkowaniach zgodne ż

4

Pódstawa plawna do przeiwarzżń a danych osobowych

5

6
7
8

adreśAdm n silatola

a)
b)

arl 6Uśt ] it cRoDo

z dń€ 3 paźdżielnka 2008 r o udośtępń an U nformacji o środowrsku ]ego ochrone Udz]ae
społeczeńsn"a W oćhlóń€ ślodowiska oraz ocenach oddzialywania.a środoWsko
c) rożporżadżenieRady i,4 n strów zdnialOWżeśnia20]9r Wsprawie pżedsęWżęć
mogących zńacżąco oddziaiywać na środóWśko
d) ai( 6 ust ] t a RoDo (na podstawie zgody) !v przypźdku danych podanych
dobrowo n e
Państwa dane osobowe będą prźelwarżanepżez okres 10 pełńych lat kż endarżowych
icząc od 1 slyen a roku ńastępnego pó loku W którym nastąpłó żakońcżeni€ spraw (1] ai),
na podstawe Rozpóżądzen a Preżesa Rady M]n sirówż dńia ]8 stycżnia 20]] r W
sprawe nstrukc] kaice]aryjńe].]edno itych żeczowyclr WykażóW akl olaż nstrukc] W
sprawe organ z€cji żekleśUdżjałanja archiwóW zak]ado!!ryóh. a bo do memenlu
coinięc a żgody
Pańslwa dane n e będą puetwżrżźńe W śpósób żautomatyzowany, wtyń ń e będą pod egaćprofiowaniu
Pżńslwa dane osobotrych nie będą prżekaźywane poza Europe]sk obszar Góśpodardy (óbe]mu]ący Un]ę Europe]ską,
Nofueg ę. Lećhtenstein sand ę)
W żwiązku z przeMażan em Pańshła danych osóbowych prżysllqu]a Państwu następuJace prawa

a)
b)
ć)
d)

uslawa

prawo dostępu do swóich dańyćh oraż oĘyman a ch kopi
p6wo do sprostowan a {póprawań a)swo ch danych osobowyclr;
prawó do ograi czen a puetwarzan a danych osobowych
prawo do colń ęcia zgodyWdowo nym momence bez Wp]yt! ńa żqodność
ż prawem pżet]łarzania którego dókonano na podstawie żgody pżed jejcófn ęcem

e) prawo

Wn

esien]a skargl dó

Preżesa Uuędu

(ul stawk 2. oo 193 Warsżawa) Wsytlac] gdy uzna P€ńi/P€ń,

9
1o

ochrony Dańyćh

osobowych

że prżehłarżane danych osobowych narusza

pżepsy 09ó neqo rożpoPądzen a o ochlóńie danych osobowych (RoDo)
Podane puez Państwa danych osobos}ch wyn]ka]ąćych ż lslawy o Udostępnianiu iniorńacji o śfudow]skU iiego
ochrone Udżae społecżeństwż W ochonie ślodowiska oraz ocenaćh oddźabwana na środow sko ]esl obowiążkowe
N eożekażanie danvch skutkować będze brakem lealzacjice u. o którym mowa W punkce 3
Dane Wńióskodaw.óW

żostaną pżekazańe pódń otom

Ub organom

uprawnlońyń ńa pódstawe pżepsóW prawa

