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Zgodnie z ań, 10 i ań. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w ZNiązku z ań.
73 Ust. ,| i ań, 74 ust, 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 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. 2373\,

Burmistrz ll/lszczonowa zawiadamia
Stlony postępowania o Wydaniu niżej Wymienionych opinii przez organy ochlony środowiska
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

W splawie braku

planowanego przedsięWzięcia polegającego na,,Budowie farmy fotowoltaicżnej SPV LindóW 1
zlokalizowanej na częścidziałki nr 157 W miejscowości LindóW, Gmina lv]§zczonów', powiat
żyrardowski, Województwo r.azowieckie:

1, opinia Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska W Warszawie nr WooŚ1-4220.1526-2o21.AsT .2 z dnia 21 grudnia 2021 l. - że dla przedsięWzięcia pn, ,:
sPV LindóW

zlokalizowanej na części działki nr 157 W
miejscowości LindóW, Gmina lvlszczonóW", powiat zyrardowski, WojewódżWo
mazowieckie - nie istnieje konieczność pzeprowadzenia oceny oddziaływania na

,,Budowa farmy fotowoltaicznej

1

środowisko;

- Dyrektora ZażądU
Pań§twowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody
Polskie, znak:
Zlewni .W Łowiczu
grudnia
(data
wA-zzs.5.435.1.445-2o21-PD z dnia 28
2021 r.
WpłyWU opinii do tut.
Ulzędu dnia o4,o1,2022 r,) dot, braku potrzeby pęeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowiskodla Włv. prżedsięWzięcia:
opinia sanitarna Państwowego Powiatowego lnspektora sanitarnego W Zyrardowie
nr zNs-471j242o21,130 z dnia 26 pażdziernika 2021 .. (data Wpływu opinii do tut,
olganu 02j12021 r.) - że dla przedmiotowego przedsięWzięcia nie ma potzeby
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;

2, opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich

3,

zgodnie z ań, 10 § 1 k.p,a, strony postępowania mogą zapoznać się z WW, dokumentami
siedzibie Użędu Miejskiego W lvlszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1 (pok. Nr 25) W godzinach
pfacy Urżędu, tj, poniedziałek, Morek, środa,czwańek i piątek W godzinach od 800 - 1600,
Z uwagi jednak na ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD-1g, zapoznanie się z WW,
dokumentacją sprawy, uzyskanie Wyjaśnień W sprawie, a także składanie WnioskóW i uwag
W siedzibie Użędu Miejskiego W lvlszczonowie, możliwe będzie po Wcześniejszym ustaleniu
W

terminu (drogą telefoniczną - te|. 46 - 858 28 33, elektroniczną - mail|
u,zad...ieisk]@rnsz.Zonow.p| lub korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyż§zych
czynności,

tsURMIsTRz
Ka.ek

otrzvmuia:

1,
2,
3.

Pełnomocnik Firmy Energomjx solar Farm 2 sp, z o,o.,
Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA,
ala. J.J.os.o1.2022 l.

Do wvwieszenia na tablicv oqłoszeń:
Ulząd MiejskiW M§zczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,
Pełnomocnik Firmy - z prośbą o M/Wieszenie W miejscu realizacji inwestycji;
Sołtys sołectwa LindóW - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;

1.
2.
3.

Wywieszono dnia
(pieczęć ipodpi§ Firmy, Ulzędu, sołectwa)

Zdjęto dnia
Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres.
Ulząd MiejskiW l\Iszczonowie, Wydz. Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 lMszczonóW
sp€Wę prcWadzi Jolanta Jackow§ka
te].

046

858 28 33

OBOWĄZEK lNFORMACYJNY

usl,1 2 Rozpożądzen]a Parlamentu Etrropei§kiego iRady(UE) 2016/679 z 27 kwietn ia 2016 r, W sprawie
ochronyo§ób lizyczrych weiązkuz pżenłaźaniemdanych osobowych iw splawie swobod nego pżepłylu lakich danych oraż
uchylen]a dyreklylly 95/46ME (Dz, U. UE, L. ż 2016 r Nr 119, s,1 ze zm,) _ dalej: ,RoDo" infomlję że:
Na podstawie arl. 13

]

Adminiśkżlólem Pańsh,a danych osobowych jest Gmina lMsżczonów repleżentowana pźeżBurńiśtżaMśzczonowa
(adres: Pac Plsudsk]ego ] 96 320lMszaonóW ema Ulżąd mie]sk @ńszćzońóW p te kontaktowy +484685828

2

Adń

40]

3

ń strator Wyznaczyl nspekiora ochro.y Danych, z klórym moqa śę Pańślwo kontaktować we Wszyslk óh sp.awach
dotyczących przetvvarżan a danych osobowych ża póśredn ctwem adlesu eńa ićspeklol@cb 24 pl ]Ub psemne na
adles Admjńiśtratora
Państwa dane osobowe będa prżehłarżaneW ceu Wydana decyż] o środowskowyćhUwarunkowanżch zgodńie z

4

Podstawa p.aWna do pżelwalzania danlch osobowych

a] an6ust 1t cRoDo
b) uslawa ż dna 3 paźdżenika 2008 r o

c)
d)

Udośtępnżń U ńfórńacji ó srodowskL jego ochrone, udzae
śpołeczeńśhła
W óćhlóńie śródów]śka ólżz óóenach oddzia]ywan]a na srodoWsko,
rozpouądzenie Rady lr,l n slróW zdni€]0wrżeśnia20]9r Wsprawie pzedsewzeć
mogących znaczaco oddziałyvać na środowsko
ań 6 Uśt] it a RoDo (na pódśtawe żgódy)W przypżdku dżńyćh podżńyćh
dobrcWo n e

5

Pańsbła dane osobowe będa prżebłarżane przeż okres ]0 petnych ai ka]enda.żowych.
eąc od ] stycżnra loku nastepnego po róku W którym.aśtapło zakóńćżeń e śplźW{] 1 lat)
na podslawie Rózpóżądzeńia Preześa Rady Nłinislrow z dn a 18 slyen a 20] 1 r w
sprawie nsl.ukciikżńceżry]ńej jedńó lych rzedówych wyk2zow akt oraż nslrukcjiw
sp6wie olganizac] zakrcsU dzałan a a rch wóW zakładowyclr a bo do memeniu
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P€ńsh,a
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Wżwiażku ż prżetwarżań eń Pańslwa danyćh óśóbowyclr. przys]lgu]a Państwu nastepu]ace prawa

P€ńsŃa

NoMea

a)
b)
c)
d)

dane n e będa pĘetwarzane Wsposób żautomatyzowany. Wtym n e będa pod egaćprói]lowżńlU
dane osobóWych .€ beda prżekażywańe poza EUlope]sk obszżr Gospodarcży {obe]mU]ący Un ę Europe]ską,

ę Lechieńśteiń ślańd e]

dóśtepu dó swoich danych oraz olrzyman a ch kop
dó spóStowan a {poprawian a) swoich d€nych osobowych
do ó9lańiózenia przetwarzania danych osobowych:
do cof. ęc a żgody w dowolnym momence beż Wpłyvu na żgód.ość
z praweń pżetwalżan a klólegó dokónżńó ńa podstawe zgody prżed]e] coh ęcem
plawó
p.awó
prawó
prawo

e) plawo

sk;rg do Prezesa Użędu ochrony Danych osobowyclr
00 193 Warszawa) Wsytuacji gdy !żna Pań]/Pań ze przeiwarzanie d€nych osobowych nalusża
puepsy oqó |ego rożpo.żadżena o ochlonie dańych óśobowyclr (RoDo)
Podane prżeżPańslwa dańyóh ósobowyclr Wynka]ących ż usiawy o ldostepnianiu iniólmacj] ó śrcdóWsk! i]ego
ochroń e Udz. e społecżens§va W ochronie środowiska oraż óceńach oddż.]yW.ń ż nż środowsko ]est obowiazkowe
N eprzekazanie danych skutkować będze brakem realżacjice U óklóryńńoWźWpLńkce3
Dane wn oskodawcóW żośtanap żekaża ńe pódm óiom uborganom Uprawnonym napodstawe prżepśówplawa
(ul stawk 2
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