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Zgodnie z al1.10 iań,49 Kodeksu Po§tępowania Administracyjnego,wzwiązkuzaI1.

73 ust, 1 i ań. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o Udostępnianiu informacji
o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeń§twa W ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz, U, z2o21 r-, poz.2373),

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia

1, opinia Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska W Warszawie nr WooŚ-
|.422o.1527,2021.AsT.2 z dnia 21 grudnia 2021 r. - źe dla przedsię\Mzięcia pn, I

'Budowa farmy fotowoltaicznej SPV LindóW 2 z|okalizowaną na części działki nr 157 W

miejscowości LindóW, Gmina lvlszczonóM/', powiat żyrardowski, Województwo
mazowieckie - istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowi§ko;

2, opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich - Dyrektora Zażądu
zlewni W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak:
wA.zzŚ.5.435j.444.2021.PD z dnia 28 grudnia 202,1 r. (data Wpływu opinii do tut,
Urzędu dnia 04.01.2022 r,) dot, braku potlzeby pzeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla WW. pżedsięWzięcia:

3. opinia sanitarna Państwowego Powiatowego lnspektora sanitarnego w Żyrardowie
fi zNs.471 .1 .25,2021 .13'l z dnia 26 pażdzięmika 2021 f. (data Wpływu opinii do tut.

organu 02.11.2021 l.) - że d|a prżedmiotowego pżedsięWzięcia nie ma potżeby
pżeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;

Zgodnie z ai.. 10 § 1 k p a, strony postępowanla mogą zapoznać się z \łTł, dokumentami
W siedzibie Użędu N,4iejskiego W l\,4szczonowie, Pl Piłsudsk]ego 1 (pok, Nr 25) W godzinach
placy Urzędu, tj, poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek W godżinach od 8m - 16m
Z uwagi jednak na ogłoszenie stanu epidemii Zpowodu CoVlD-1g, zapoznanie się z WW

dokumentacją sprawy, uzyskanie Wyjaśnień W sprawje, a także składanie WnioskóW i uwag
Ws]edzjbie Użędu lvl ejskiego W lvlszczonowie, mozliwe będzie po Wcześniejszym Usta eniu
terminu (drogą te efoniczną - te], 46 - 858 28 33, elektroniczną - mail:

BU tsTRz

Stlony postępowania o Wydan u niżej Wymienionych opinii p.zez organy ochrony środowiska
w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddz aływania na środoWsko
planowanego pżedsięWzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej sPV LindóW 2
z]okalizowanej na części dz]ałki nr 157 W miejscowości LndóW, Gn,]ina l\/szczonóW", powjat

zyrardowski, Województwo mazowieckie]

Ittek

lvlszczonóW, dnla 2a22,al.a5

i].7ac m eisk @rńsżcżonoW]]i lub korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyżsżych
czynnoŚci.

otrzvmuiai

1. Pełnomocnik Firmy Energomix Solar Farm 2 Sp, z o,o.,
2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA,
3. ala. J.J.05.01.2022 f .



Do wvwieszenia na tablicv oqłoszeń (l4 dni}:
1 , Ulząd [łiej§ki W Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2, Pełnomocnik Firmy- z prośbą o Wywieszenie W miejscu rea|izacji inwestycji;
3, softys sołectwa LindóW - z prośbą o \,lywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;

W}Ąr'r'ieszono dnia

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tab]icy ogłoszeń należy odesłać na adres:
Ulząd l\IiejskiW lMszczonowie, Wydz. Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 lMszczonóW
spEWę prcWadzi Jolanta Jackowska
tel. 046 - 858 28 33

OBOWlĄŻEK lNFORMACYJNY

Na podstawie ań, 13 Ust, 1 i2 Rozpożądzenia Paiarnenlu Eulopeiskiego i Rady (UE) 2016/679 ż 27 kwieinia 2016 r, w sprawie
ochory osób lizycznych W eiążku zpźelwauaniem danych osobowych iW splawie §Wobódnego pżepłyvu takjch danych o@
Uchylenia dyrektywy 95/46ME (Dż U, UE, L, z 201 6 r, Nr 1 19, §,1 ze zm.) - da ej: ,RoDo" iniomuję, że]

] Adń ń śtratóreń P.ństwż dżńyćh osobóWych ]esl Gmina Mszczonów repreżentowana pżez Burmist% Mszczonowa
(adres Plac Piłsudskego l 96 320 [/]sżczońów e-ńa Urżad ń ejśk@ńśżcżonow pl lel kontaklowy] +48 46 858 28

2 Adń n stlator wyznacżył nspeklola ochlony Danych ż którym mogą sę Pańsbło konlaklować we Wszystkch sprawach
dotycząóych pżehłażana danych ośobóWych ża pośledn.nłem adresu emai nspektor@cb24p ub psemne na
adres Admin strator€,

3 Państwa dańe osobowe beda plżelwarzane W celu wyda. a decyzii o środowskowych uwarunkowżniach zgodne ż

4 Pódstawa prawńa dó pżetwarzźńia dańych óśóbowych
a) ari 6!st ] t cRoDo
b) Uslawa z dnż 3 paźdz]elńika 2008 l o udóstep.ian! nfórmac] o środowisku i]ego ochrone udżae

spoleczeńshła w oclrronie środowiska olaz oćenżćh óddziaływań a na środowsko
c) rożporżądzenie Rady M n stróW z dn a 1 0 WrżesnLa 20]9 l W sp€we przeds ęWż eć

mogący.h żnacżącó oddzalylvać na środowsko
d) !r1 6 Ust ] jt a RoDo (ńa pódślawe żgódy)W prżypadk! danych podanych

dobrowo n e
5 Pańśtwż dźńe ósobóWe będa prżetważane pżeż okres ]0 pełnych ai kalendarzowych,

leacod 1styen a roku następnego po roku W kloryń ń.stąp]o zakońcżeń e śprżW (']1 at)
nż podśtżWie Rózporzadżen a Preżesa Rady MinisilóW ż dn a ]8 styen a 20] 1 r W

sprżwe ińśtfukójikańóe aryjiei jedńoltyćh rżecżowrych WykażóW akt oraż nslrukcjiW
sprawie orqaniżac] izakresu dzałan a arch WóWż.kładóWyćh abódomementU

6 Pansbła dane nie będa przehła.zane W sposób zautóńatyżowańy wtyń ne będa podlegać pronlowanlu
7 Pańsnła dane osobovrych n e będą przekzzywane pózż Eulopejśki obszar Gospodalcży (óbe]mU]ący Ui e Eulope]ska.

NoMeg]ę Liechtenste n ] ls]and ę)
a w zw ązk| z pęeŃalzaniem Państwa danych osobowych przysłuqu]ą Pańsh,u ńaśtępujace prżwż

a) prawo doślępu do śWcch danych oraz otrżym€nia ch kop i

b) prawó dó śplóstowań]a (popraWżnia)śWoch danych ósobóWych
c) prawo dó ó9r.ń ćzeń ż pżetważan a danych osóbcwych
d) prawo do cofn ęcia zgodywdowo nym ńóńeńóe bez Wpł}łU iż zgódńość

z prawem pPetwarzania ktorego dokonano na podstawie żgody pzed jeJ coln ęcem
e) prawo Wn esien a skargi do Prezesa Urżedu och@ny Danych osobov!rych

(U stżWk 2.00_']93 Wa6żawa) wsylUac] qdy Użna Pan/Pan że prżehłalżane danych osobosach .arusża
pżepśy ó9ó.ego rozporządzeńia ó óchron e danych ośóbowych {RoDo)

9 Podane przez Pańsila danych osobovrych wynik2]ą.yclr ż lstawy o Udostępn żn U nformżc] o srodowisku ]ego
ochron e Udz]a e spo]eczeńsbra W ochron e srodoW ska oraż ocenach oddżiał}ryan a na środow]sko ]esl obowązkowe
N eprzekazanie danych skutkować będze br€k em re€ zac] ceu o ktorym mowa W pu.kc e 3

]0 Dane Wn oskódawcóW żoslańa pźekażane podm ólom !b orqanom Uprawn onym na podślawie pżep śóW pl.Wa

(piecżęć ipodpis Fnmy, Urzędu, sołecMa)


