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zgodnie zań.10 iań,49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,wzwiązkuzań.

73 ust, 1 i ań, 74 Ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji
o środowisku ijego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 l., poz.2373),

Bulmistrz Mszczonowa zawiadamia

strony postępowania o Wydaniu niżej Wymienionych apin|i przez organy ochrony środowiska
W sprawie braku konieczności prżeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
planowanego pżedsięWzięcia polegającego na,,Budowie farmy fotowoltaicznej sPV LindóW 4
zloka|izowanej na części działki nr 78 W miejscowości LindóW, Gmina lv]szczonóW", powiat
zyrardowski WojewÓdztwo mazowieckie:

1. opinia Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska W Warszawie nr WooŚ-
L4220.1529.2021.Asr -2 z dnia 26 pażdziernika 2021 r, -źe dla pżed§ięWzięcia pn,.:
,,Budowa farmy fotowoltaicznej sPV LindóW 4 zlokalizowanej na części działki nr 78 W
miejscowości LindóW, Gmina MszczonóW", powiat żyrardow§ki, WojewódźWo
mazowieckie - nie istnieje konieczność pzeprowadzenia oceny oddziaływania na
środowisko;

2. opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich - Dyrektora Zavądu
Zlewni W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak:
wĄ.zzŚ.5.435j.443.2021.PD z dnia 28 grudnia 2021 r. (data Wpływu opinii do tut,
UzędU dnia o4.o1.2022 r,) dot, braku potęeby pżeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowisko dla WW, pźedsię\/'Izięcia:

3. opinia sanitarna Państwowego Powiatowego lnspeKora sanitarnego W Żyrardowie
N zNs.471.1.27-2021,133 z dnia 26 pażdziernika 2021 r. (data WŃwu opinii do tut,
oĘanu o2.1'l -2021 r.) - że d|a przedmiotowego przedsięWzięcia nie ma pokzeby
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;

zgodnie zai- 10 § 1 k.p,a, strony postępowania mogą zapoznać się z Ww, dokumentami
Wsiedzibie Urzędu N/iejskjego W Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1 (pok, Nr 25) W godzinach
pracy Urzędu, tj, poniedziałek, Morek, środa, czwańek i piątek W godzinach od 80o - 1600

Z uwagi jednak na ogłoszenie stanu epidemii ż powodu covlD-1g, zapoznanie się z !ryW,

dokumentacją sprawy, uzyskanie Wyjaśnień W sprawie, a także składanie Wniosków i uwag
W siedzibie |.]rzędu l/iejsk]ego W h,4szczonowie, moźliwe będzie po Wcześniejszym ustaleniu
terminu (drogą telefoniczną - tel. 46 - 858 28 33, eleKroniczną - mai|:
użad. ],a ie now,1]l
czynności

ngr inż, Józel Kurek

otżvmuia:

1, Pełnomocnik Firmy Energomix Solar Farm 2 sp, z o,o.,
2, strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. ala. J.J,o5,o'1.2022 l.

MszczonóW, dnia 2022 01 05

lub korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych
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Do eszenia na ta łoszeń l14.1ni),
1, Urząd [/ie]skiW lvlszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP,
2, Pełnomocnik Firmy - z prośbą o lvywieszenie W miejscu realizacji inwestycji
3, Sołtys sołectwa LindóW z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń W sołectwie;

Wywieszono dnia

(pieczęć ipodpis FinTy, Użędu, sołectwa)

zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń naleźy odesłać na adres:
LJrząd MiejskiW Mszczonowie, Wydz. Gospodark| Gminnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 MszczonóW
sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
tel,046 - 858 28 33

OBOWIĄŻEK INFORMACYJNY

Na podst.wie an ] 3 ust ] i 2 Rozpożądzenia Pal amentu Eurcpejsk ego Rady (UE) 2016/679 z 27 kwjetnia 2016 r w sprawie
ochrcny osóbfizycznych w zwiążku ż pżetwarżaniem danych osobowych iWsprawie swóbodnego pźepł}tu takich danych oraż
uchyenia dyrektywy 95/46/WE (Dz U UE L ź20]6r.Nr]19 s,]zezm) dalej:'RoDo' Ńorń,]ję, że:

l Adń n śtEtorem Pańslwa danych osobowych ]est Gmina Mszczonów leplezentowana plżeż Burmistża Mszczonowa
(adĘs Pac Pilsudśkiegó ] 96 320 ['lsżcżonów emai UPad mie]ski@mszczońow p te kóńtżktowy +484685828

2 Adń n stEtor Wyżnacżył nspekiora ochrony Danych. z klóryń ńo9ą ś ę Pżńslwo kontaktować we Wszystkch sprawach
dotyczących przebłażań ź dany.h ośobowych ża posredn ctwem adresu eńa nśpektor@ćb24pl !b psemne na
adles Administraiora

3 Pańs§ła dańe ósobóWe będa prżehvarżane W ceu Wydana decyz] o ślódówiskóWych lwalunkowaniach zgodne ż

4 Podstawa prawna do pżeh,au an a dańyćh ósobóWych:
a) ań6ust ] IcRoDo.
b) Uśt.Wa ż dnia 3 paźdzernk€ 2008 r o udoslępńLańju jńioffiac] o ś.odowisku i]ego ochrone udzae

społeczensbła W ochrcń e środowska oraz ocenaclr oddzałyvvan a ńa śrcdowsko
c) rożpoźadzen e Rady 

^łinislrow 
ż dn a ]0 Mżeśn a 2019 r W sprawe przedsjęwzęc

mogacych znaeaco oddz a!łać ńa ślodóWisko.
d) ań 6 Usl ] ll a RoDo lna podstawezgódy)W plzypadkU danych podanych

dobrowoln e
5 PańsNva dane osobowe będą pżehłażańe prżez okres 10 pehych al kalendażowyćh.

icżącód]ślycżniarokunaslepnegoporok!Wktóryńnaśtap]ożakóńaenespraw(]1at)
na podslaw e Rozpóżądzenla P.eżesa Rady lMinisl.óW z d. a 18 styen a 20] ] r W

sprawe nstrukc] k,ńćća.y]ńej. jedno lych rżecowrych v!rykazów akt oEż ńsllukój]w
sp.aweorganzacji zakresu dzż]an ż ż rch wów żakładowych abodomement!

6 P.ńsŃa dane n e będa pzetwż rzane w sposób żaulomatyżowa ny Wlym nie będą podlegżc prol]ówan !
7 Pańshła dane osobov,rych n]e będa przekazywańe póża Eulopejski obszar Gospodarczy (obe]mljąóy Uń ę EUrcpejśka

Nofueg ę. Lechlensten i sland ę)
8 Wżwiażku ż pżetvvarżan em Pańsbła danyóh osóbóWych pźyśłUqU]a Pańshvu następljące p.€wl:

a) p6wó dóśtępd do śWo]ch danvch oraz otu ymania clr kop i

b) prawo do sprośtówżńia (poprawania)swoch danych osoboul,ch
c) plawo do ograi cżei a pżelwa.żan a danych osobowych
d) prawo do.oin ecia zgodyWdowo nym mońeńóe bez wpływu na żgodnóść

ż praweń pżetwźrzańla. któreqo dókonano na podstaw]e żgody pued jejcofi ećeń
e) p€wo śkargl dó Prezesa Urzedu ochrony Dańych osobowych

(u stawk 2 00 ]93 Warszawa) Wsytlac] gdy Uzńa Pźni/Pźn. ze pżet.!ńrzanie danych osobowych narusza
pżep sy ogólnego rozpożadzenia o oclrronie danych osobo!!rych (RoDo)

9 Pódanć przez PańśtWż danyćh osobowych wynika]ących ż uslawy o ldostepnianiu inlofmacj] o środowsku ]ego
ochron e Udżjale społeczeńsbła W ochróńie śródówska oraź ó@.ach oddż ałyvvan a na środowsko jest obow ążkowe
Nrepżekaz!n e danych skutkóWać będze blakeń lea żaqice u ó klórym mowa W punkce 3

]0 Dane Wn ośkodaWcóW żosiana p żekaża ne podm o1om !b organom uprawńióńyń ńa pódśtawe prżepisóW prawa


