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lNFoRMAcJA

Na podstawie art. 21 ust, 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r,
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale §połeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2021 r., poz.
247, zezm,), Burmistrz lvlszczonowa informuje o:

o

o

> Wsżczęciu postępowania W sprawie Wydania decyzji

>

środowiskowych

uwarunkowaniach dla pżedsięWzięcia po egającego na ,,Budowie instalacji do
p.zetwarzania odpadów budowlanych, zlokalizowanego na działce oznaczonej nr
ew. 82/6, położonej przy ulicy Keramzytowej w miejscowościMszczonóW, gmina
Mszczonów ", powiat żyrardowski, Wo]eWódźWo mazowieckie,
zamieszczeniu W - Publicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach
zawie.ających informację o środowisku i jego ochronie - Wniosku o Wydanie decyzji
o środowiskowych uwarunkowan ach dla !ĄĄł. przedsięWzięcia,

1,

Postępowanie zostało wsżcżęte W dniu 24 |istapada 2021

PżedsiębioFtwa Usługowego 'HET|\,1AN' Sp,
prżedsięWżięcia.

z

l,

o,o,,

na Wniosek Pełnomocnika
lnwestorem

które jest

2, organem Właściwymdo Wydania decyzjijest Burmistlz Mszczonowa,
3, olganer. Właściwyrndo dokonania uzgodnień WarunkóW realizacjj planowanego
przed§ięWzięcia jest Regionalny Dyrektor ochrony Środowlska, ul, H, slenkiewicza 3,
00-015 Warszawa, Państwowy Powiatowy lnspektor sanlta.ny W zyrardowie, ul,
Moniuszki 40, 96-300 ZyrardóW j Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
Dylektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej

W

Warszawie;

Zgodnie z § 2 ust, 1 pkt 47 Rozpożądzenia Rady l\,4inistróW z dnia

,10

wżeśnia2019 l,
przedsięWzięć
(Dz, L],
mogących
znacząco
oddziaływać
na
środowisko
W sprawie
poz.
powyższe
przedsięWzięcie
z 2019 r.,
1839),
zalicza się do inwestycji mogących zawsze
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek spolządzenia lapońu
o oddziaływaniu na środowiskojest Wymagany,
B RMls,tRZ
Kurek
Do wywieszenia na tablicY ogłoszeń (14 dni)
1
Urząd Miejski W Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,
2
Pełnomocnik PU
sp, z o,o, - z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji
'HETMAN"
inwestycji;

o

ala.20.122021

f.

W}Ąrvieszono dnia

Jl ll

łOul
(pieczęc i podpis Fimy, Urzędu)

Zdjęto dnia
Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:

Urząd MiejskiW Mszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 l\IszczonóW
splawę prowadzi Jolanla Jackowska

tel,046,858 28 33

oBoWĄzEK lNFoRltlACYJNY
Na podstawie ań. 13 Usl, 1 i 2 Rozpoźądzenia Pa amentu Eurcpejsk]ego i Rady {UE) 201 6/679 z 27 kwielnia 201 6 r W §prawie
ochrcny osób fżycżnych W eiązku z przetlvazaniem danych osobowych i w §prawie swobod nego pżeptywu tak]ch danych 06ż
Uchylenia dy€ktywy 95/46ME (Dż, U, UE L,z2016 r. Nl119, s,l ze zm,) -dalej:,RoDo" iniomuję, że:

1

Adm n stratoleń Państwa danych osobóWych jest Gmina l szczónów repreżenlowana puez Burńistża Msżeonowa
(adreś:Pac Pjlsudskiego ] 96_320 MszżonóW. e-ńa lrżad m ejskl@mszczoiow pj. te koniaktowy +484685828

2
3

Adm nistrator Wyznacżyłlnspektora ochlońy Danych ż którym mogą sę Państwo kontaktować We wsżystk]ch sprawach
dólyć2acvch pźeNvarz€n a dańych osobowyclr za póśledn.twem adresu ema ińspekló r@cb 24 pl ub psemńe nż
adreś Adń n stlatora
Pańsbła dańe osóbowe będa przenłażane w ceu Wydana decyzi o ślodowiskowych lw€r!ńkow2niach zgodne z

4

Podstawa prawna dó pźelważaniadanych osobowych,

a)
b)
ó)
d)

ari 6ust 1 t óRoDo
Usiawa z dnia 3 paźdżern]ka2oo8

r o Udostepn€niu iniomac] o śródowisku i]ego ochrone Udzae
społeczeńsŃa W ochlon e środowska óraz o€nach oddzalylvania na śródowśko
rożpożadzene Rady Mińistlów żdnalOWueśna2Oj9r Wsprawie pzedsęwzęć
ńoqących znaeąco oddz.]ywać na Środowisko
ań 6 Usl 111 a RoDo (ńa podślawezgody)Wprzyp.dk! danych podanyclr
dobrowólnie

5

Pańshła dane osobowe będą pżetwarżane przez okres ]0 pełnych at ka endauowych
jcząc ód ] slycżnia loku następnegó pó róku. W klórym nastąpiłó zakońżenie spraw (11
na podstawie Rozpożądzenia Prezesa Rady ]!l].]śtóW ż dn a ]8 styczn a 20]] r W
so6wie nślrukciikancea./ine] ]edńoltych rzeczovrych v!rykazóW akt olaz nstrukc] W
sprawie ólganiżac] izakresu dzałań a arćh iWóW ża kładowych a bo do memenlu

6
7

Państvva dane n€ będą przehłarżane w sposob zaUtońatyżowany, wtym n e będą pódLegaćprofilowanlu
Państvva dane osobowvch n e beda pżekazywżńe poża Europe]sk obszar Góśpodarey lobe]mu]ąry Un e Europejską
NóMegię Liechtenste n lsżńdię)
w zw ązk| ż pżelważan]€m Państła dańyćh ósobowych przys]Ugu]ą PźńslWU następujące prawa
prawo dostępu do swoch danych ó6z ólEyman a ch kopi
prawo do sprcśtóWan a (póprawian a)swó]ćh dańych osobowych;
plawo do ograniczenia pżetwarżan]a danych osobóWyćh
plawo dó cofn ec€ zqodyWdówó nym momence bez Wp]ywu na żgodność
z praweń orzetwarżan a. któreqo dokóńano na pódstaw e zgody pu ed iei cofn ęcem

a.

a)
b)
ó)
d)

e) plawo

(u stawk

9
]o

at)

Wn

esieńia skargi do

Preżeśa Uuędu

ochróny Danych

osobo$rych

2, oo ]93 Warsżawa) Wsytuacji gdy Uzńa Pani/Pan że pzebłarzańie dańych osobowych narusza

pżepśyogó]nego rozpouądzeń a o ochronie danych osobóWyćh (RoDo)i
Podane pżez Państwa dańyóh osobowych Wyn ka]ąóych z ustawy o udostępnanL Ńórńac] o ślodowisku jego

e Udż a e społeeenslvla w ochró.je środowjska orżz oćeńach oddżial}Ąłania na środóWiskó ]esl obowążkowe
epuekazanie danych skutkować będze brakem rea izac] celu o któryń móWa W punkcie 3
Dane wnioskodawćów 2óśtana puekazane pódmotom lub organom uprawńonym na podstawie puepsóW prżWż
ochroń
N

