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Zgodnie z ań, 1o i ań. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, W związku z art,

73 ust. i i ań. 74 ust, 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji

o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 016ż o ocenach

oddziaływania na środowisko (Dz, U. z2021 r-, poz,2373),

Burmistrz Mszczonowa zawiadamia

strony postępowania o vvydaniu niżej Wymienionych opinii przez olgany ochrony środowiska
W sńrawie braku konieczności pżeprowadzenia oceny oddziaływania n5 środowisko
planowanego pżedsięWzięcia polegającego na ,,BUdoWie farmy fotowoltaicznej sPV LindóW 3

zlokalizowanej na części działki nr 78 W miejscowości LindóW, Gmina lvlszczonóW', powiat

żyrardowski, WojewódźWo mazowieckie:

1, opinia Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska W Warszawie nr WooŚ-
|.422o.1526-2o21.Asr.2 z dnia 21 grudnia 2021 r. - że dla przedsięWzięcia pn, .:

,,Budowa farmy fotowoltaicznej SPV LindóW 3 zlokalizowanej na części działki nr 78 W

miejscowości LindóW, Gmina Mszczonóvy'', powiat żyrardowski, Województwo
mazowieckie - nie istnieje koniecznośó pżeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko;

2, opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich - Dyrektora ZaEądu
Zlewni W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak:
wA-zzŚ.5.435.1.447.2021.PD z dnia 28 grudnia 2021 r. (data WŃWu opinii do tut,

Ulzędu dnia o4.o1.2022 r.) dot, braku potrżeby pzeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla WW, pżedsiewzięcia;

3, opinia §anitarna Państwowego Powiatowego lnspektola Sanitarnego W Zyrardowie
N zNs.471.1.26.2021.132 z dnia 26 paŻŻle.nika 2021 r- (data Wpływu opinii do tut,

organu 02.1'1.2021 r,) - że dla pżedmiotowego przedsięWzięcia nie ma potlzeby
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;

Zgodnie z ań. 1o § 1 k,p,a, strony postępowania mogą zapoznać się z WW dokumentami
W siedzibie t]zędu Miej§kiego W lvlszczonowie, Pl, Piłsudskiego 1 (pok, Nr 25) W godzinach
pracy Ulzędu, tj, poniedziałek, Morek, środa, czwartek 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 Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, możliwe będzie po Wcześniejszym ustaleniu
terminu (drogą telefoniczną - tel. 46 - 858 28 33, eleKroniczną - mail|

m]e sk] mSżczo
czynności

otrzvmuiąi

1, Pełnomocnik Firmy Energomix Solar Farm 2 Sp, z o,o,,
2, strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. ala. J.J.os.o1 .2022f.
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Do wvwieszenia na tablicv oołoszeń (14 dni);
1, Urząd Nliejski W Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2, Pełnomocnik Firmy- z prośbą o WryWieszenie W miejscu realizacji inwestycji|
3, sołtys sołectwa LindóW - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;

Wywieszono dnia

(pieczęć ipodpis Firmy, Ulzędu, sołectwa)

Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:
Ulżąd lMiejskiW Mszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl. Piłsudskiego 1, 96-320 MszczonóW
Splawę prowadżi Jolanla Jackowska
tel. 046 - 858 28 33

oBoWlEEK lNFoRMACYJNY

Na podslawie ań. 13 ust. 1 i2 Rożpouądz€nia Panamentu Eurcpej§kiego iRady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r W sprawie
ochrcny o§ób nżycżnych W żWjążku ż pżenłażanlem danych osobowych iw §pr.Wie swobodrego pżepł}wu takich danych oraz
Uchylenja dyrekty{y 95/46/WE (Dż U. UE, L. ż 2016 r Nr 119, s,1 ze zm,), dalej: ,RoDo' infomlję, że:

'] Adminiślratóiem Pańshła danych osobowych jest Gmina Mśzczóńów lepleżentowana pźeż Burmistża M§zczonowa
(adles Pac PlsLdskego ] 96 320 lMsż*onóW. e ma l uPad mie]sk @msz@ońowp te końtźkiowy +484685828
40)

2 Adminiślratól wyżnacżył lnspektora ochrony Danych z któryń móga śe Państwó kontaktować We wszysikch sp.awach
dotyczących pżeiwarża.ia danych osoboslch za pośredniclwem adresu eńa ńśpektor@ćb24pl !b pśemne na
adresAdm n siratora

3 Pańśbł. dane óśobowe beda prżetwarzane W ceu Wydania decyż] o srodowiskówyóh LWżr!ńkóW2nach żgodnie ż

4 Podstawa prawna do puetwarzan a danych óśobowyćh
a) ań 6 Ust ] lł c RoDo
b) Uslawa ż dna 3 październka 2003 l o Udóstepnia.U .fomac] o ś.odowisku i]ego ochronje udżiale

spo]eżeństwa W ochron e środoWska oraz óceńżćh óddzarwan a na środow]sko
c) lozpórżadżen e Rady MnstrÓW zdna 10wueśna 20]9l wśp6We prżedsręWżęĆ

mogącyóh znażaco oddżałylvać na Środow]sko
d) arl 6 Usl ] lit € RoDo (nż pódślawe żgody)W przypadku danyclr podańych

dobrowo. e
5 pańsbła dane osobowe beda prżetwarżane przez okreś ]0 pelńyćh al kalendarżowych

ląącod 1 stycżń a loku ńaśtepnego po róku W którym nastap10 zakoneen e spl€W (] r at)
na podstawie Rożporżadżen]a Prezesa Rady l\,lińi§tróW z dń a ]8 śtyen a 201] . W

sprawie insllukcjikancearyj.ej jednoltych rżeeowych wykźzów akt óńż lnslrukcj]W
sprawie organizać] izak€ś! dżałan a arch WóW żakladowych albo do mement!

6 Państvva dane n e będą przehłażańe w śposób żaulomatyżowany w Iym nie będą podlegac proilowań U

7 Pańs§va dane osobovrych n e będą puekazywane poza EUlopelśkj obśżal Gospodarey (obe]mująry Un ę Europe]ską.
Nóeegię Llechtenste n lsand ę)

8 WżWążk! ż pżelwarzaniem Pańsbła danych osobó!rych plzyśłUqu]ą PańśhłU naślępujące plawa
a) prawo dostępu do swoch danych oraz otrżymania ch kop i

b) prawo do śplóstóWań a (poplaw anja) swo ch danych osobowych
ó) pr.wó dó o9rżń cżen a prżehłarżan a danych osobowych
d) prawo do coinięcia żgody W dóWó ńyń ńomence beż Wpłyvvu na ż!odność

z prawem pu eŃaęania klórego dokonano na pódśtżWe żgody pżed JeJ cofn ec,Am
e) prawo skargi do Prezesa Urzed! oćho.y Danych osobowych

(Ul stawk 2 00'193 Warszawa), W syłuacj gdy uzna P€ni/Pan że przeŃażan e dańych óśóbowyćh nźrusża
pżepsy ógónegó rożpóżadżen a o ochlonie danych osobo\rrych (RoDo)

9 Padane pżez Panstwa danych osobóWyóh Wyn ka]ącyćh z lstawy ó ldostepnianiu inio.macji o środowsku i]ego
ochron e, udza e spoleeenstwa W ochronie środowiska oraz ocenaclr oddza]yvań ż ńż śródóWsko ]esI obówiążkowe
N epRekazan]e danych skuIkować bedze brak em realzacjice u, o klorym ńóWż W pUńkóe 3

']0 Dźńe Wńióskódawćów zóśtana prżekażane podm oiom uborganom uprawnonym na podstawe pżepsóWprżW.


