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ań 49 Kodeksu Postępowania Adm]nistracyjnego, w związku z ań
ust, 3 ustawy z dnia 3 paździelnika 2008 r. o udostępn]aniu informacji

Zgodn]e z ań. 10 i

73 ust, 1 i ań, 74
o środowisku ijego ochronie, udz]ale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U ż 2021 l,, poz. 2373),

Buamistrz llłszczonowa zawiadamia
strony postępowania o Wydaniu niżej Wymienionych opinii plzez organy ochrony środowiska
dla planowanego plzedsięWzięcia polegającego na:

,,Przebudowie irozbudowie istniejącego budynku hali produkcyjno-magazynowej llłoNDl
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", na działkach oznaczonych nr eW. 2133,
1602, 1603/1, 1603/2, 1605/1, woj. mazowieckie, powiat żyrardowski, gmina MszczonóW miasto, jedn. ewid.,t43802 4, obręb eW. nr0001, położonychplzy ulicy Tarcżyńskiej 98
w miejscowości Mszczonów, gm" MszczonóW:

1, opinia Regionalnego Dylektora ochrony Środowiska W Warszawie nr WooS-

-422a-1328-2021.AGo 2 z dnia 03 stycznia 2021 l. (data Wpływu opin]j do tut organu
przedsięWzięcia polegającego na , Przebudowie
03o1 2021 l.)
lozbudowie istniejącego budynku hali plodukcyjno-magażynowej lvloNDl Wraz
z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działkach oznaczonych N ew 2133, 1602
1603/1, 1603/2, 1605/1, Woj, mazowieckie, powiat żyra.dowski, gm]na l\,4szczonów
miasto, jedn, ewid. 143802_4, obręb eW nr 0001, połozonych przy ulicy Tarczyńskiej 98
nie istnieje konieczność
W miejscowości l\,4szczonóW, 9m, MszczonóW
pżeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
opinia sanitarna Państwowego Powlatowego ln§pektora sanitarnego W Zy.ardowe
nr zNs-471-1-32-2021 z dĄa 22 listopada 2021 r, (data WpłyWU opinii do tut organu
dla prżedmiotowego przedsięWzięcia nie ma potzeby
25112021 l-)
przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;
Dyrektora Zażądu
opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich
pażdzienika
2a21 l
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do tut. Ulzędu dnia 02.11.2021 r) dot braku polżeby
pżeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskod]a v!^/r', przedsięWzięcia
(data wpływu opini

Zgodnie z aft- 10 § 1 KPA organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić
stronorn czynny udział W kaźdym stadium postępowania a przed Wydaniem decyzji umozliwić
im Wypowiedzen]e się, co do zebranych dowodóW materiałóW oraz zgłoszonych żądań
Zgodnie z ań_ 28 KPA, skoną je§t każdy, czYego ]nteresu prawnego lub obowiązku dotyczy
postępowanie albo kto ząda czynności organu ze Względu na §Wój interes prawny lub
obowiązek. Strony mogą zapoznać się z \ĄĄd, opiniami W Wydziale Gospoda.ki Gminnej Użędu
,4iejskiego W Mszczonowie, Pl. Piłsudskiego 1, pok, nr 5A, W godzinach pracy Ulzędu
tj, od poniedziałku do piątku W godzinach od 800 1600, oraz na stronie bip mszcżonow.pl.

BURMISTRZ

otazvmuia:
1. Pełnomocnik lVloNDl Warszawa sp. z o,o,,
2. Strony postępowania zgodnie z ań. 49 KPA,
3. ala. J.J.o4.o1.2o2'l l.

mgl inż. Józł

Kurek

Do wywieszenia na tablicy ogłosżeń(14 dni) :
Ulząd MiejskiW Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP,
Pełnomocnik lVloNDl Warszawa Sp. z o,o, - z prośbą o Wywieszenie W miejscu realizacji
inwestycji;

1.
2.

Wywieszono dnia
(pieczęć Firmy, Urzędu)
Zdjęto dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:
Urząd MiejskiW Mszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 lvlszczonóW

sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
tel, 046 858 28 33

OBOWIĄZEK |NFORMACYJNY
Na podstawie art, 13 Ust, 1 i2 Rozpożądzenia Padamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 z 27 kw etnia 2016 r, w sp€Wie
ochlony osób nzyenych w eiążku ż pźetlvażaniem danyclr osobolvych iw§prawie swobodnego pżepbyu iakich danych
informlję że:
uchylenia dyrcktyvvy 95/46/WE (Dż, U, UE, L. ż 2016 r. Nr 1 1 9, s,1 ze zfi,) - dalej:
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Adń
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Adm n strator Wyzńaczył ńśpektóra ochróny Danych z kiórym moga se P!ńsh,o kontaklować We Wszyśtkćh splawach
dotyczących przebłazan a dańyćh ośóbowych ża pośrednclwem adresu ema nspektor@cb24 p] !b psemne nż
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Pańslwa dane osobowe beda prżebłarzane w ceU Wydańla decyż] o ślodowiskoWch uwarunkow€niaclr
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Podslawa plżWńa do prżetwalżan a danych osobo!ryclr:
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(adres]
40)

stratoleń Państwa danych ośóbowych ]est Gmina lMsżczonów lepleżentowańa pżez BurńiśtżaMsżczonowa
Pac Pihudskiego ] 96 320 Mszeonow ema uuąd ń!e]sk @ńszżonówp le kontaktowy: +484685828

adres Administratora

a] art6ustl lcRoDo.
b) Uślaważ dnia 3 paźdzernka 2008 r o

udostępńańiu ińiórńźć] o ślodóWisku
spoleózeńśbła W ochron e ślodowska oraz ocenaclr oddzałyvvan a na śrcdowiskó
c) rozpożadzen e Rady Nłinistrów żdna]OMźeśna20]9lwsprawe prżedsiewż]eć
ńoqacych znacżaco oddżabvać na srodowisko.
i] ań 6 ust 1 l a RoDo (na podstawe zgody)w plzypadku dańyćh pódanych doblowo
PżńsMa dańe ósóbowe będa pźetwarżane prżez okres 10 pelnyclr at kalendarzowych
iczącod ] styczna róku ńaslępneaó pó roku W którym nasiap]o żakończen e spraw (1] at)
na pódśtźWeRózpóżadzeń a Preżesa Rady [4 n slróWż dn a 18 styenja 2011 r W

zgodne z

i]e!o ochrone udżae

n

e

aryińe]. ]edńó tych żecżowych \q/każÓWaki olaz nsłlkcjiW
splawe organ zacji żak.esu dzia]an a archWoW zak].dow}ćh. a bo do memenI!

sprlwe ]nstrukc] kaiće
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Pańslwa dane nie bedą pPetwarżane W sposob zautomatyzowany. wtyń ń e będa pod egaćpronlóWanju
Państwa dańe ośobowych n€ beda prżekażywane poża Europe]sk obszar Góśpódalćżylóbe]ńU]ący Ui e Eulope]ską.
NoNegę Liechtensle ń lsańdię)
WżWążkUż prżeiważan em Pańslwa danych osobowych przysługu]a PaństWU ńaśtępu]ące pr.Wa
a) prżWo dostepu dó sWóch danych oraż otrzyman a ch kopi
b) prawo do sproslowan a (póp6wiań a] swóich danych osobowych]
c) prawo do o9€niczenia przebłarzania danych óśobóW}ćh;
d) prawo do coln]ęca zgody W dowolnyń ńóńeńcie bezWplyWU ń. zqódność
z prawem przebła2an a klórego dokonano na podstawe zgódy przed ]er ćóińlęcjeń
e) prawo Wniesen a
skarg do Peżesa UżedU oćhlóńy Dańyćh ośóbowych
lul stawki 2 00193 Warszawa) Wsyluacl] gdy użna Pan]Pan ze pżetłarzane danych ósóbóW}ch n.ruś2a
przepisy ó9ó ńe9ó lozporżadźen a o ochrón e danych osobowych (RoDo)i
Podan€ pĘeż PańsŃa danyclr osobow}ćh wyńkaląćych ż Uśtawyo Udoślępn an u nformac] o ślodowisku ]ego
ochlon e. Udza e spoleeeńshva W ochron e środowska oraz oceńżch óddziaływa. a ńa ślodowjskó ]est obóWążkowe
N epżekaż.n e dźńyćh skUlkować bedżle brakiem rea !żac] ce]u o którym mowa W punkcie 3
DaneWnioskodawcówżostaną pzekazańe pódmotoń iub ólganom Uplawnonym napodslawe przepsóW prawa

