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Na podstawie ań. 21 ust, 1 pkt 9 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2oo8 f,

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 .., poz.
2373), BUrmistlz Mszczonowa informuje o:

> Wszczęciu postępowan]a W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych
uwa.unkowaniach dla prżeds]ęWzięcia polegającego na,,zmianie sposobu
uźytkowania budynku magazynowo-produkcyinego na potrzeby produkcyjne,
związane z procesami przetważania czynników chłodniczych oraz na potrzeby
zbierania czynników i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
zlokalizowanego przy ul. Bocianiej, w m. Grabce Józefpolskie, gm. Mszczonów, na
terenie dżiałek ewidencyjnych o numerach 65i5,66/5 i6711", powiat zylardowski,
WojeWództwo rnazoWieckie

'> zamiesżcżeniu W Publicznie dostępnym Wykazie danych o dokumentach
żaw]erających informację o środowisku i jego ochronie - Wn]osku o Wydanie decyzji
o środowiskowych uwarUnkowan ach dla WW, pżedsięWzięcia.

1, Postępowanie zostało Wszczęte W dniu 04 stycznia 2022 r, na Wniosek z dnia 28 grudnia
202,I r. Pgłnomocnika PRoZoN Fundacji ochrony Klimatu, która jest lnwestorem
przedsięWzięcia,

2, organem \Maściwym do Wydania decyzji jest Burmistrz Mszczonowa.
3, organem Właściwym do dokonania Uzgodnień WarunkóW realizacji planowanego

pzedsięWzięcia jest Regionalny Dyrektor ochrony srodowiska, ul. H. Sienkiewicza 3,
00-015 Wa§zawa, Państwowy Powiatowy lnspektor sanitarny w Żyrardowie.
Ul. Moniuszki 40, 96-300 ŻYańów i Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie,
Dyrektora Regionalnego zaęądu Gospodarki Wodnej uL zaęecze 13g, o3-1
Warszawa;

Zgodniez§2 ust, 1 pkt 41 i§ 3 ust. 1pkt37 ppkt, c) oraz§ 3 ust, 1pK- 83 pkt. b)

Rozpolządzenia Rady MinistróW z dnia 10 Września 2019 r, W sprawie pzedsięWzięć
mogących znacząco oddziaływaó na środowisko (Dz. U. z 2019 r,, poz, 1839), powyższe
przedsię\,/,zięcie zalicza się do inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których obowiązek sporządzenia rapońu o oddziaływaniu na środowisko jest
Wymagany,
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Do Wvwieszenia na tablicV ogłoszeń:
_ 1_ Urząd N,4ie]ski W lvlszczonow e tab ca ogłoszeń BlP
2 Pełnornocn k PRoZoN Fundac]a ochrony KlLmatu - z prośbą o WyWesżen e na tab icy ogłoszeń

W m e]scu nwestyc]l.
3 Na JJ rc al2a22 r

Zd]ęto dnia
Po zd]ęc u z tablcy ogłoszeń na eży odesłać na adres]
Urząd [łie]skiW lr.4sżczonowle. Wydz GospodarkiGm nnej
Pl, Pjłsudskego 1 96-320 lV]szczonóW
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oBWlEszczENlE
o wszczęciu postępowania

zgodn|e z ań.61 § 4 W związku z art, 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, W

zyuiązku z aft. 73 ust, ,1 i ań, 74 ust, 3 Ustawy z dnia 3 pażdziemika 2008 r, o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa W ochronie środowiska olaz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz- U- z2a21 l., poz. 2373)

zawiadamia się

źe W dniu 04 stycznia 2022 roku zostało Wszczęte na Wniosek z dnia 28 grudnia 2021 l.

Pełnomocnika PRoZoN Fundacjj ochrony Kljmatu, ul, l\,4atuszewska 14 bud, 89, 03-876
Warszawa, postępowanie administracyjne W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięWzięcia polegającego na,,zmianie sposobu użytkowania
budynku magazynowo-produkcyjnego na potrzeby p.odukcyjne, związane z procesami
przetwarzania czynnikóW chłodniczych oraż na potrzeby zbierania czynników izużytego
sprzętu elektryGżnego i elektronicznego, zlokalizowanego przy ul. Bocianie.i, W m.
G.abce Józefpolskie, gm. MszczonóW, na telenie działek ewidencyjnych o numerach
65/5, 66/5 i 67/1", powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie,

Jednocześnie pragnę poinformować, że W \ĄĄd, postępowaniu uczestniczą strony postępowania
- zgodnie z art,74 ust,3a ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, Udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz- U. z 2a21 l.. poz.2373), cyL

,,3a. stroną postępowania W sprawie Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest
wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje plawo rzeczowe do nieruchomości
znajdującej się W obszarze, na ldóry będzie oddziaływać przedsięwzięcie W Wariancie
zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem ań. 81 ust- 1. Przez obszar ten
rozumie się:

1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący
3ię W odległości 100 m od granic tego teręnu;

2) dziaki, na których W wyniku rcalizacji, eksploatacji lub użrźkowania przedsięWzięcia

zostałyby przękroczone standardy jakości środowiska, Iub

3) dziaki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania pĘedsięwzięCia, l<tóre może
Wprowadzić ograniczenia W zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym
przeznaczeniem."

Zgodnie z ań 10 § 1 KPA organy adm]nistracji publiczne] obowiązane są zapewn]ć
stronom czynny udział W kazdym stadiurn postępowania a przed Wydaniem decyzji umozliwlć
im Wypowiedzenje s ę, co do zebranych dowodóW i materiałóW oraz zgłoszonych żądań, Strony
ńagą zapoznać się z dokumentacją spra\ll,y W Wydzia e Gospodarki Gminnej Uęędu
Miejskiego W l\,4szcżonowie, P, Piłsudskiego 1, pok. nr 5A, W godzinach pracy t]rżędu
tj, poniedziałek, ńo.ek, ś.oda, czwańek L piątek W godzinach od B00 - 1600 z L]Wagi jednak na
ogłoszenie stanu epidemii z powodu covlD-19, zapoznanie się z niezbędną dokurnentacją
sprawy, uzyskanie Wyjaśnień W splawie, atakże składanie WnioskóW ] uwag Wsiedzibie
Urzędu lvl]ejskiego W lvlszczonowie, możliwe będz]e po Wcześniejszyrn ustaleniu terminu
(d.ogą telefoniczną tel. 046 - 858 28 33 elektroniczną , urzacl rn elsk]@rnsżcżoro\,!,r] ub
korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyższych czynności,



Jednocżeśnie zawiadam a się, że pismem z dnia 10 slycznia 2022 l, z|ak:
G.622a j.2a22.JJ Wystąpiono do Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska
W Warszawie, u| H Sienkiewicza 3, 00-015 War§żawa, Dyrektora Regonalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
|) . zalzecze'13 B, 03-194 Warszawa, oraz Państwowego Powiatowego lnspektora San]tarnego
W Zyrardowje, ul Moniuszki 40, 96,300 Zylańów, z p.ośbą o Wydanle opinii oraz użgodnienia
WarunkóW real]Zacji planowanego WW pżedslęWzięcia

Ponadto na podstawie ań. 21 ust, 1 i ust. 2 pkt 9 ustawy z dnja 3 pazdziernlka 2008 r,

o udostępnianiu informacji o środowisku ijego ochrone. udziale społeczeństwa W ochron]e
środowiska oraz o ocenach oddzlaływanla na środowisko (Dz- U- z 2021 l,, paz. 2373),
informuję o żamieszczeniu W Pub icznle dostępnym Wykazie danych o dokumentach
zawieających jnformację o środowisku i jego ochronie Wniosku o Wydanie decyzjj
o środowiskowych uwarunkowanlach d]a WW, przedsięWzięcia,
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Kurek

otrźYmuia

,1. Pełnomocnik PRoZoN FUndacja ochlony Klimatu,
2, Strony postępowania zgodnie z ań, 49 KPA,
3. ala. J-J.Io.o1.2022 r.

Do wvwieszenia na tablicv oołoszeń (l4 dni):
1, Użąd Miejski W Mszczonowie - tablica ogłoszeń, BlP ,

2, Pełnomocnik PRozoN Fundacja ochrony Klimatu - z prośbą o Wywieszenie W miejscu
realizacji inWestycji;

3, sołtys sołectwa Grabce JózefpoIskie - z prośbą o Wywieszenie na tablicy ogłoszeń
W sołectwie;

Wywieszono dnia

Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adres:
Użąd MiejskiW Mszczonowie, Wydz, Gospodarki Gminnej
Pl, Pitsudskiego 1, 96-320 IMsżcżonóW
sprawę prcWadzi Jolanla Jackowska
te|.046 858 28 33

(pieczęć Fundacji, Urżędu, sołectwa)

Zdjęto dnia
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Napodstawieartl3Uśt]j2Rożporżądz€naParamentuEurope]śkjeqo Rady(UE)20]6]679z27kWetnż2016l wsprawe
ochrony osóbizycznyclr W zwązkU z prżetwaEan em danych osobóWyóh W śpiawe swobodnego przepwu tak clr dany.h orżz
uchveń ź dvlektww 95/46ME (Dz U UE L z20]6r Nr ]]9 slzezm) dżei .RoDo'nfómu]ę że

] Adm n stratorem pansiw€ dańvch óśobowvch iest Gmina luszczóńów repreżenIowana ppez Burmistźa Mszczonowa
(ad€ś Plaó Płsudskeao 1 96 320 i\łszózóńóW e mai ] U rżąd m e]skl@mszczonow p] teL kóntaktóWy +484685828
40)

2 Adń n śtralor Wyżnaeyl lnspeklolż oóhrony Danych z kiórym moqą s ę Pańśtwo kontaktować We Wszysikch sprawach
dotycżących prżehvaPana danyc]r ośóbowych ża pośrednctwem adresu eńai ńspektor@cb24 p lub psemnie na
adres Adń ńislrźtora

3 Państwa dżne óśobowe będą przeŃarżane W óeU Wydana decyżj o środowskowych UwarUnkóWańaćh zoodńe z

4 Pódślawa plawna do przetwarzanla dańyóh osobowych
al alt 6Uśl ] it cRoDo
b) ustawa z d.ja 3 paźdżie.nika 2008 r o Udóslępńaniu nformac] o środowsk! ijego ochrcne Udziale

społeeeńslwa w ochloń€ ślódówska óraż o.enach oddza]}ryan a ńa ślodóWsko.
c) rcżporządżenie Rady lM n słrow żdna]OWżeśńź20]9l Wsplawe prżedsęWzęć

mogacyclr żnaóząćo oddżjałwać na Ślodowsko
d) żń 6 Ust ] t a RoDo (na podstawe zgódy) W pżypadku da.ych podanych dobrowo n e

5 Pańshła daneosobóWe bedą prżeMarzane prżez okEs 10pełnyclr at ka eńdarżowych
czącod]siycżnarokuńżstępneoopórokuWktórymnasiąp]ozakończeńespraw(]'] at]

na podstawe Rożporządzen a Prezesa Rady lM n ślrowż dn a 18 stycznia 201 ] r W

spraw€ ńslrukc]i kan@lary]ne] ]edno łych żecżóWyćh WykazóW akl óraż nstrukc] W

sprawie órganiżac] ]zakresu dżjatan]a ar.hWÓW zakłżdowych. a bo do memeniu

6 Pańsbła dane n e będą prżetwarżane W sposób żautomatyzowany. Wtym n e będą pód egać prci owań U

7 PańsŃa dane óśóbowych n e beda przekazrlane poza Europe]sk obszar Gospódalży (obelńU]aćy Un e EUrópeiśka
NoMegię Lechiensle n lsżńdię)

a \N żŃ)ążk| ż pżelwalzan em Państwa danych óśóbowyćh przys]Ugu]ą Pańslwu następu]ące prawa:
a) prawó doslępu do swoch danyclr oraz olrzyman ż ch kópl
b) prawo do splośowań a (póp6Man.) swo.h danych osobowyclr
c) prawo do 09ranLczena przetwarzżn]a danych ośóbówych
d) prawo do cofn]ęca zgodyW dowo nyń ńóńeńce bez Wp]yW! na żgodność

z praweń plzetwarżan a kiórego dokonano na podstawie ż9ódy plzed ]e] ćófnięciem
e) prawo śkars do Prezesa Urżęd! ochrcny D.ńyćh ośobóWych

(ul siawk 2 00,193 WalszżWa) Wsyluac] gdy uzna Pan/Pan. że przetwarżan e daóyćh óśóbówyóh nżrUsżó
prżepsy oqó nego rożporządzen a ó oóhroń e danych osóbowych (RoDo)

9 Podane przez Pańśtwa danych osoboryclr Wynika]ącyclr z Uśiawy o Udóstepnianiu injormac] o środowsku ]eqo
ochron e, udżiale spółeózeństwa W ochron e środowska oraz ocenżch óddz]a]ywań a ia ś,odowisko ]est obowazkowe
N ep.zekażan e dżnyćh skutkować będż e blak em rea zac] ce u o ktorym mowa W puńkó]e 3

]0 DaneWnioskodawcóWzostanąpuekżżańepodmolom!borqanomuprawnonymnapodslawieprzep]sowprawa


