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Na podstawie ań. 21 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 pażdziefnika 2oo8 f.
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń§twa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2021 (., poz.
247, ze zm-), Burmistrz lrszczonowa informuje o:

o

postępowania W sprawie Wydania decyĄi o środowisko\,lych
uwarunkowaniach dla przedsięlvzięcia polegającego na,,Budowie systemu
fotowoltaicznego Piekarowo, w skład którego będzie wchodziła elektrownia
fotowoltaiczna, W skład całego przedsięWzięcia wchodzą również instalacje
elektryczne wraz z kontenelowymi stacjami TRAFo, opcjonalnie kontenerowe
magazyny energii, skrzynki pJzyłączeniowe, linie kablowe i ŚWiatłowodowe,
maszty odgromowe, oglodżenie modułowe, tymczasowe drogi do.iazdowe
i wewnętźne olaz tymczasowe place montażowe/postojowe potrzebne do dowozu
i instalacji i koniecznego jej Wyposażenia. system fotowoltaiczny będzie
montowany na konstrukcji wolnostoiącej w układzie horyzontalnym! opierającym
się na stalowych podporach wbijanych w podłoże, lnstalacja będzie zlokalizowana
na działce o nl ew. 4, ob.ęb Piekarowo, gmina MszczonóW, powiat ży.ardowski,
iednostka ewidencyina 143802_5, woiewództwo mazowieckie".
zamieszczen u W - Publicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach
zawiela]ących informację o ślodowisku i jego ochronie - Wniosku o Wydanie decyzji

> Wszczęciu

>

o środoW]skowych uwarunkowaniach dla !vW, pżedsięWzięcia.

1,
2,
3,

4,

Postępowanie zostało W§zczęte W dniu 10 grudnia 2a21 r, na Wniosek TAKPV Sp.
z o,o , która jest lrwestorem ożedsiewlięcia
organem Właściwymdo Wydania decyzjijest Burmistlz Mszczonowa,
organem Właściwymdo Wydania opinii W sprawie potęeby pzeprowadzenia oos
izakresu rapońu jest Regionalny Dyrektor ochrony Srodowlska, ul, H, Sienkiewicza 3,
oo-o15 Wa.szawa, Państwowy Powiatowy lnspektor santarny W Zyrardowie, ul,
lvloniuszki 40, 96-300 Zyraldów i Państwowe Gospodar§two Wodne, Wody Polskie,
Dyrcklo(a zalządu z|ewni W Łowiczu, ul, Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz;
organem Właściwymdo dokonania uzgodnień WarunkóW realizacji planowanego
pżedsięWzięcia jest Regionalny Dyrektor ochrony srodowiska, ul, H, Sienkiewicza 3,
oo-015 Warszawa, Państwowy Powiatowy lnspektor sanitalny W Żyrardowie, ul,
I/oniuszki 40, 96-300 zyrardóW i Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
DYektora zalządu Z|ewni W Łowiczu, ul, Ekonomiczna 6, 99-400 Łowicz;

Zgodnie z § 3 ust, 1 pkt 54 ljt. b Rozpolządzenia Rady MinistróW z dnia ']0 Wześnia
r. w sprawie pżedsięWzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko
(Dz. U. z 2019 r., poż 'IB39), powyzsze prżedsięWzlęcie za|icza się do ]nwestycji rnogących
potencjalnie znacząco oddziaływac na ślodowisko, dla których obowiązek sporżądzenia
.apońu o oddziaływaniu na środowisko rnoźe być Wymagany,
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Do wvwieszenia na

1

Ulząd

N,4iejski

icv oołoszeń (l4 dni}:
W Mszczonowie - tab ]ca ogłoszeń, BlP

,

Wvlries7óno dnra
(pieczęć ipodpis Firmy, Ulzędu, §ołectwa)

Zdjęto dnia
Po zdjęciu z tablicy ogło§zeń naleźy odesłać na adres:

Ulząd Miejskiw Mszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 MszczonóW
Splawę prowadzi Jolanta Jackow§ka
tel,046 - 858 28 33

oBoWllZEx lNFoRMACYJNY
NapodśtżWeańl3ust]i2RozpórżądżenaParlamentuEUrope]skieqo]Rady(UE)2016/679z27kwielnia2016rWsplawe

ochrony osóbnżycżnych w &jązkU z pżetwaźan em danyćh osobo$}ch ]W sprawe swobodnego przepływu takich danych olaz
Uchyenia dyrektywy 95/46^ĄE (Dz U UE L ż20]6l Nr119.s]żeżń)-dae].RoDo niorńU]ę. że:

1

Adm nistratorem Pańshła danych osobowych ]esi Gmina Mszdonów reprezentów.na pżez Burmistza M§zczóńowa
(adres: Pac Pisldskeqo 1. 96 320 i/śźcżonóWe mai urząd mieiśki@msżeonowp le końtaklowy: +48 46 858 28

2

Administralor wyzńaćży] lnspektola ochrony Danych ż klórym moqą sę PańśtWó kontaklować we Wszystkch sprawach
dólydących pżetlvazan. danych osobowych za pośredn clwen adresu ema iśpektor@cb24p ub psemnie na

3

Państwa dane osóbowe będą prżeŃarzane w ceu Wydana decyz] o ślodowiśkowych uwarunkowań]aćh zgodne ż

4.

Podstawa prżWna do puelwau ańja dańy.h osobowyclr:

4a)

adrcsAdm

a)
b)
c)
d)

5

6
7
6

9
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śtratola,

ań 6!śt 1

l cRoDo.

Ustawa z dńia 3 paźdzernka 2008 l o Udóstepnianu niomacJi ó śródóWśk!jego ochronie. udziale
społeczeńsbła W ochrón e środowska óraz oceńach oddzialylvania na sródóWśko.
lożpożądzen e Rady MinjstróW z dn a 10 wżeśńia 20 ] 9 r. W sprawie pu edś ęwz ęć

ńogących znaeąco oddz aływać na środowsko
ań 6Usl 1l1 a RoDo (na pódślawe zgody)w plzypżdku danych podanych
dobrowolńie

pańsiwa dane osobowe będa pżefearzane pżez akles 10 pe]nych lat kaendazowych
iczac od ] śtvcżniarok! nastepńego po roku. WktÓryń ńastąpiło żakoń.zenie spraw (]'] .t).
na podslawie Roźpożadżen]a Prezesa Rźdy M n strÓWz dnia 18 slyćznia 20]] r W
sprawie nstrukcjikańce ary].e] jednoltych rzeózóWych WykażóW akt olaz istrUkcilw
sprawie olganizac] izakreśU dżałan a archiwóW zakladowych a bo do memenlu
coin eca żgody
Pańsbła dżńe nie będą puebłau ane w śpósób żautomatyzowańy. w tym n e będa podlegac próllóWań !
Pańsbła dtsńe óśóbowych n e będą pżekażywane poża Europe]sk obsżar Gospodaley (obe]ńUjący Uń ę Elrópejska
NóMeqję Liechteńste n lśandię)
WzWażk! z pźehrauan eń Pźńslwa danych osobówyćh prżyś]lgu]ąPańsh/U naslępUją€ plawa]
a) prawo dosiępu do swoich danyćh oraz oiżyman a ch kópii
b) prawo do spróśtowan a (poprawran a) swo ch danych osobowych
ó) prawo do ograniczeń]. pżelwarżana danych osobowych
d) p.awo do coin eca zgodywdówo nym momence bez wpływu na żgodność
z plawem prżetvlarżan a. którego dókonano na podstaw e zgody pżed ]e] coin ęcemi
Plezesa Uuędu ochrony Danych osobówyćh
e) prawo wń]esenia skargi dó
(! stawk 2 o0 ]93 Warszawa) Wsytlac] qdy uzna Pani/Pan że pżelwarżanie danych osobowycll narusza
pżep sy oqólnegó rózpo.żadzen a o ochronie danyćh ósobowych (RoDo);
Podane puez Pańsbłż danych osobowych Wyn ka]ąóyćh ż Ustawy o udostępn an u ńforńać] o ślodowisku i]ego
ochron e udzial€ spo]ećżeńśtwaW ochronie środowiska orżżocenach oddzalylania ńa Środowiskó ]esl obowiążkowe,
N eprżekażanie danych skulkować będże brakem reaIizac]]celu o któryń ńowa W punkcie 3
DańewńoskodawcóWżostaną puekazane pódm otom lUb organom lprawn ońym na podśtawie pżep sóW prawa
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o wszczęciu postępowania
Zgodnie z ań. 6,1 § 4 W związku z ań 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
z ad. 73 ust, 1 i art, 74 ust, 3 ustawy z dnia 3 pażdzielnika 2a08 ., o udostępnian]u
informacji o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2021 l , poz. 247, ze zm.),
w związku

zaWiadamia się
że W dniu 10 gJudnia 2021 roku zostało Wszczęte na Wniosek z dnia 08 grudna 2021 r,
Pełnomocnika Firmy TAKPV Sp, z o,o, ul, SWieladowska 4l, 02 662 walszawa, postępowanie
adn,]inistracyjne W sprawle Wydania decyzji o ślodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsięWzięcia polegającego na ,,Budowie systemu fołowoltaicznego Piekarowo, w skład
którego będzie Wchodziła elektrownia fotowoltaiczna. W skład całego przedsięWzięcia
Wchodzą również instalacje elektryczne wfaz z kontenerowymi stacjami TRAFo,
opcjonalnie kontenerowe magazyny energii, skrzynki przyłączeniowe, linie kablowe
i śWiatłowodowe,maszty odglomowe, ogrodzenie modułowe, tymczasowe drogi
dojazdowe i Wewnętżne oraz tymczasowe place montażowe/postojowe potrzebne do
dowozu i instalacji i koniecżnego jej Wyposażenia. system fotowoltaiczny będzie
montowany na konstrukcji wolnostojącej W układzie horyzontalnym, opiera.iącym się na
stalowych podporach Wbijanych w podłoże, lnstalacia będzie zlokalizowana na działce o
nr ew. 4, obręb Piekarowo, gmina MszczonóW, powiat żyrardowski, jednostka
ewidencyjna 143802_5, woiewództwo mazowieCkie".
Jednocześnie pragnę poinformować, ze W WW, postępowaniu uczestniczą strony postępowania
- zgodnie z ań. 74 ust, 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnian]u infolmacji
o środowisku i jego ochronie, udziae społeczeństwa W ochronie środowiska oraż
o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U z 2021 l., poz. 247 , ze zm.), cyl.:
,,3a. stroną postępowania w sprawie Wdania decyzji o ślodowbkowych uwarunkowaniach jest

Wnioskodawca oruz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości
znajdującej się W obszarze, na klóry będzie oddziaływać przedsięwzięcie W Wariancie
zaproponowanym ptzez Wnioskodawcę, z zastrzeżeniem ań- 81 ust. 1. Przez obszar ten
rozumie się:
1)

przewidwany teren, na którym będzie realizowane pĘedsięWzięcie, oraz obszar znajdujący

się w odległości100 m od granic tego tercnu;

2) dzialki, na których w Wniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia

zostałyby przekroczone standańy jakościśrodowbka, Iub

3) dzialki znaidujące się w zasięgu znacząCego oddziałWania przedsię|lvzięcia, które może
Wprowadzić ograniczenia W zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem-"
Zgodnie z ań. 10 § 1 KPA organy administracji pub icznej obowiązane są zapewnlc
stronorn czynny udział W każdyrn stadium postępowania, a pized Wydaniem decyzji umozliwić
im Wypowiedzenie się, co do zeblanych dowodóW i materiałóW oraz zgłoszonych żądań, Strony
mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy W Wydziale Gospodarki Gminnej Użędu
l\,4iejskiego W lvlszczonowie. Pl, Piłsudskiego 1, pok. nr 5A, W godzinach pracy Użędu
tj poniedziałek Morek, środa,czwańek i piątek W godzinach od 800, 1600 Z uwagijednak na
ogłoszenie stanu epidemii zpowodu covlD-19, zapoznanie §ę ż niezbędną dokumentacją
splawy, uzyskanie Wyjaśnień W splawie, a także składanie WnioskóW i uwag W siedzibie
Urzędu Miejskiego W Mszczonowie, możliwe będzie po Wcześniejszym ustaleniu terninu

(drogą te]efonjczną - tel, 046 - 858 28 33, elektroniczną - uLra,
korespondencją iradycyjną) na dokonanie powyższych czynności.

Le

ski@mszczo.o$i. pl lub

Jednocześniezawiadamia się, że pismem z dnia 20 gludnia 2021 r. znak]
G 6220.43.2021.JJ Wystąpiono do Regiona]nego Dyrektora ochlony srodow ska
W Warszawie, ul, H Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, Dyrektora Zażądu Zewni

Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Po]skie, UL Ekonomiczna 6, 99 400
Ławlcz, olaz Państwowego Powiatowego ln§pektola sanlta.nego W Zyrardowie, ul, Monjuszkl
40, 96 3oo ZYardów, z plośbąo Wydanle opinii W sprawie prżeprowadzenla oceny
oddziaływania na środowiskoWW. przedsięWzięcia i ewentualny zakre§ rapońu,
Ponadto na podstawie ań, 21 ust. 1 iust 2 pkt 9 ustawy ż dnia 3 października 2008 l, o
udostępnianiu informacji o środowjskui jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie
środowiska oraz o ocenach oddz]aływania na środowisko (Dz, U-z2021 (.,poz.247,zezm.),
informuję o zarnieszczeniu W - Pubiczne dostępnym Wykazie danych o dokumentach
zawiera]ących informację o środowisku i jego ochronie - Wniosku o Wydan e decyzjj o
środowiskowych uwarunkowaniach d a WW, przedsięWzięcia,
W
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1,
2,
3.

Pełnomocnik Firmy TAKPV sp, z o,o,,
Strony postępowania zgodnie z ań. 49 KPA,
ala, J.J.2o.12.2o21 f,

Do Wvwieszenia na tablicv oqłoszeń {14 dni):
Urząd r\łiejski W Mszczonowie - tablica ogło§zeń, BlP ,
Pełnornocnik Fi.rny - z prośbąo Wywieszen]e W mie]scu realizacji inwestyc]i;
Sołys sołectwa Plekarowo - z prośbąo Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;
sołtys sołectwa Kowiesy - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie,
sołtys sołectwa Z]mnice - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectw]e;

. 1,
2
3,
4.
5

W}Ą/vieszono dnia

łl_,11..:.e!./-.
(pieczęć ipodpis Fifiny, Użędu, sołectwa)

Zdięto dnia
Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:
Ulząd lMiejskiw Mszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 l\łszczonóW
splawę prowadzi Jolanta Jackowska
tel. 046 - 858 28 33

oBoWlZEK lNFoRlMAcYJNY
Na podslawie ad 13usi
óchlony osób fzycznych

]

2RózporżądżenaPalamenluEurope]skególRżdy(UE)20]6/679ż27kWetna2016l

W zW

Wsp6we

ązkU ż prżetwarzan]em danyclr osóbówyćh iw spraw]e swobodnego przeplywu tak ch da.ych oraż

lchyeń.dyrektylvy95/46^iJE(DżUl]ELż20]6rNr]19s]zezm)daer:RoDoiniormujęże

1

Adń

2

Adń

3
ł

Podslaw3 pEwna do plżetwaPan a danych osobówyćh

n

śtratorem panslwa danyóh ośóbowych ]es1 Gmina Mszcżóńów lepreżentowana przez BurmiśtżaMszcżońow3
!żad m ejsk @mszczonow pl. te kóńlaklóWy] +484685828
96 320 Msżczonow

(adres Plac Płsudskegó

]

e-ńż

ń st.iór Wvżnaczvł nspektoB ochlóny Danych ż którym moga Slę Państwó kó.laktowaćwe wszyslk ch spraMch
dotyczących przebłazżń ż danych osobowych ża pośredń óhłeń adresu ema : lspektor@cb24p lub psemni€ na
ad.es Adm n siratora
Panslwa dżńe osóbowe będą przetwarzańe w @lU Wydana decyz] o sródówśkóWych Uwarunkowanach zgodne z

a) żlt 6 Uśt'] t.RoDo.
b) Ustawa ż dna 3 paźdzernka 2003 l ó

Udośtępnan

u ]nfomac] o ślódówśkU l jeqo ochrone

5

społeczeństwa W ochron e srodowiska oraż ocenach oddż]a.lNan a nż ślódóWśko.
c) rożporządzeń e Rady M]n]stróW z dn a ]0 Wrżeśń]a20']9 r W sprawe pPedsęWzęc
ńóqących znaczaco oddzżływaćna Środowsko
d) źrt 6 dst ] l a RoDo (na podślawe żgody)W plżypadku danych pódańyćh
dobrowo n e
Pańśbład2ne osobowe bedą pżebłażańeplżeż okres 10 pelnych lat ka endażówyćh
cząć ód ] śtyćżna róku naslepnego po rckU. W klólyń naslapło żakończe.]e spraw (]] al)
na podstawie Rożporządzenia Pleżesa Rady M n strówz dnia ]8 ślyćznLa20]] r W
śpńwie nśllukc] kaice ary]nej jedno tyćh żeczóWych wykażóW akt oraz nstrUkć] w
so6w€ ólaanżacL żak.esu dzałan a arclr wów zakładowych a bo do memenlu

6
7

Pansbła dane ń]e beda prżelwarzane

8

W żWazk! z przeiważan em Panśtwadżńyćh ośobówych. prżystuglją Państwu nastepu]ąóe prawa
a) prawo dostepu do swo clr da|ych oraz óVzyńan a ich kopL
b) prawo do spróśtowan a (poplawan a)swoich danyclr osobóWyóh
c) prawo do ogran czei a pzehłalżańa da.ych osobowych
d) prawo do coin ęcla zlody W dowó ńyń mómencie beż wp]ylvu na zgodnośc
z plaweń plzelwalzania klorego dokonano ńż pódślaw€ źqody przed ]€jcoin]ecem

W sposob żaUtońatyzowa.y W tym n e będą pod egać profiowanLu
PańśtWżdańe osobówych nie będą przekazywane póża Eulópejśk obszar Gospodarczy lobe]mu]ący Un ę Europeiską

NoMeg]ę Leclrtensleiń sla.d e)

e) prawo
1! stawk 2

9
]0

udżja]e

skargi do Prezesa Urzęd! ochlony Danych osobowych
00 ]93 Warsżawa) Wsytuac]i. gdy uzna Pań/Pań. ze prżetwźżanedanych osobowych nalusza
przepisy ogólnego rozpoiżądzen. o ochrón e dany.h osobow}ch (RoDo)
Podanie pąeż Pańslwa danyćh ośóbowych wyn kający.h z usiawy o udostępn]anU lńióffiać] o śródowśku]eao
óchlonie udza e spo]eeenslwa W oclrrón e ślodowiska óraż ocena.h oddż]a\ryan a na środowskó jeśtobówiążkowe
N epżekazań e danyćh skutkować bedze brakiem reż zżc] óe U ó którym mowa W punkce 3
DanewnoskodaWóóWzóśtana pżekazane pod miotom ]!b orga n óń Uplżwnonym na podsiawie pĘepsóW prawa

