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oBWlESzczENlE
Zgodnie z ań. 10 i ań, 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z ań.
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. z2o21 r,, poz. 2373),

Bulmistrz Mszczonowa zawiadamia
Strony postępowania o WydaniL] nizej Wymienionych opią p.zez organy ochlony środowiska
W spraw]e koniecznośc] przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego
pżedsięWzięcia po]egającego na ,,Budowie Farmy Fotowoltaiczne.i o mocy do 6 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nl ewid. 195, 196 w obrębie
WymysłóW w Gminie Mszczonów", powiat źyrardowsk], Województwo rnazowieckie

1. opinia Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska W Warszawie nr WooŚ|.4220j614.2021-AsT -2 z dnia 29 października 2021 r. -że dla plzedsięlMzięcia pn,
o mocy do 6 MW Wraz z niezbędną infrastruldurą
'Budowa Farmy Fotowoltaicznej
techniczną na działkach o nr ewid, 195, 196 W obrębie WymysłóW W Gminie

2,

3,

MszczonóW', powiat żyrardowski, Województwo mazowieckie - istnieje konieczność
pzeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
opinia Państwowego Gospoda§twa Wodnego Wód Polskich - Dyrektora Zaządu
zlewni W Łowiczu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, znak:
wA.zzŚ.5.435.1.461.2021.PD z dnia 31 grudnia 2021 r. (data WpłyWU opinii do tut,
Ulzędu dnia 1o.o1.2o22 r,) dot, braku potżeby pżeprowadzenia oceny oddziaływania
na środowiskodla WW, pżedsięWzięcia:
opinia sanitarna Państwowego Powiatowego lnspektora Sanitarnego W Żyrardowie
nr zNs-471.1-3o.2021,,]38 z dnia 04 listopada 2021 f. (data Wpływu opinii do tut.
organu 15.11.2021 r,) - źe dla pżedmiotowego pęedsięWzięcia nie ma potrzeby
pżeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko;

zgodnie z ań, 10 § 1 k,p.a. strony postępowania mogą zapoznać się z !vW. dokumentami
siedzibie Uzędu Miejskiego W Mszczonowie, Pl, Piłsudskiego 1 (pok. Nr 5A) W godzinach
pracy Urzędu, 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 Wnio§kóW i uwag
W siedzibie Użędu [. iejskiego W Mszczonowie, możliwe będzie po Wcześniejszym Ustaleniu
W

terminu (drogą telefoniczną - tel. 46 , 858 28 33, elektroniczną - maili
Uż ad,m jeiski@mszczonoW.pl lub korespondencją tradycyjną) na dokonanie powyż§zych
czynności.
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otrżvmuia:
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2,
3.

Firma PRo VENTo ENERG|A Sp. z o,o,,
Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA,
ala. J.J.11.o1.2022 r.

Do wvwieszenia na tablicv oqłoszeń (14 dni):
Ulząd Miejski W lvlszczonowie - tabllca ogłoszeń, BlP ,
PRo VENTo ENERGlA sp z o,o, Z prośbą o Wywieszenie W mie]scu realizacji
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inWestyc]i;

sołys sołectwa WymysłóW - z prośbą o WyW eszenie
Wywieszono dnia
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na tablicy ogłoszeń W sołectwie;
..

(pieczęć Firmy, Urzędu, sołectwa)
Zdjęto dnia
Po zdjęciu z tablicy ogłoszeń należy odesłać na adlesi
Ulząd MiejskiW lMszczonowie, Wydz, Gospodarki Grninnej
Pl, Piłsudskiego 1, 96-320 l\łszczonóW

sprawę prowadzi Jolanta Jackowska
tel, 046 - 858 28 33
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Na podstawe art ]3Uśt 2 Różporżadze.]a Parlamentu Európe]śkegó iRady (UE] 20]6/679z 27 kWetn a 20]6 r wsprawie
ochrony osób fizycznych W zwązkU z pżelważan em d€nyclr osobowych iw śplźweśWobódneqo przep\ry! lakclr dańyóh ólaż
daej RoDo ińiólńU]e że
Uchvleńia dvlektww 95146^!E (Dz U UE L z20]6r Nr]]9

slzezm)

]

Adm n stralo.em Pańśhładanych osobowych jest Gmina Mszćzodów reprcżentowana przeż BUrmistża Mśzczońówź
(adres: Pac Plsldsk ego ] 96-320 lvsżćżonóW e ma urżad m eisk@ńsżózóńow p|. te ko.laktowy +48 46 858 28
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adles Adm n slratora
Pańśtwa dane osobowe bedą przeiwarzańe W celu Wydana decyżji o środowskowyćhUwafunkowanaćh żlodnie z
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ń śtratól W}żnacżyłlnspektora oclrrony Dańyćh z którym ńo9ą śęPanstvvo konlaktowac We wszysikićh śplawaćh
dolycząćyóh pżetwarża.ia danych osobowych zż póśled. chłeń adres! emaI nspekior@cbi24p lub piseńńe ńa

Podstawa prawna do przetwarzań a danyclr osobowych
a) an 6 Us1 1 ]it c RoDo
b) uśtawa ż dna 3 paźdżiern ka 2008 l o Udóstęp. an u niormacji o środowsku jegó óóhlóńle Udżiale
społećzeńslwa W o.hron e śIodowiskaoraz óóeńaćh óddżjarwa. a na środoWsko
c) lóżpórźadżene Rady M n stróW z dn a ] 0 Wrześńia 20]9 r W spraw e pueds ewz ęć
mogacyclr zńaczaćó óddzalylvać na środowsko
d] an 6 Usi ] it a RoDo (ńa pódśtawe żgody)W przypadku danyćh pódańyćh dóblowo n e
Państwa dane osobowe będa przetwarżane plżeż okres 10 pełnych lat ka eńdażówych cżac od ] styen a roku nlstępnego
pó lokU W którym nastąpilo zakoncżen e splźW (] ] at) na podstaw]e Rozporządzen]a Preześa Rady M n6IlóW ż dn a
18styana20]] r Wsprawe nslrlkcj kancearyjne] ]edńó]lyćh rzecżóWych Wykazow akl oraz nsirlkc] W
sprawie o.ganizac] izakreśU dzałan a arch wówżakładowych a]bo do ńeńeńtu coinięcia żqody
Pańśtwa dane n e beda przehłażane W śposób żaltom.iyzowany Wtym n e będa pód egać prónowaniu
Pansbła dane óśóbowych n e będa pEekazyłVane poza Etrcpersk obśżarGospodarczy (obejmu]acy U.rę EUlope]śką.
NoMegję Lechteńśte ń lsand ę)
Wzwazk! z pPenłarzanjeń Pańśtwa danych osobowych. prżyslugują PańśtWU ńaśtepu]ace prawa
a) prawo dostepu do swoch danyclr oraż okzyman a ]ch kop
b) prawo do sposlowan a (popGWiań ż) śWóich danych osobowych
c) prżWo dó óglanicżenia przetwarżania da.ych osóbóWyóh;
d) prawo do col.]ęca żgody w dowól.ym momencie bez Wpłylvu na z9ódńóść
z prawefr prz.Ńażan a kló leqo dokó nano na podstaw e zgody przed ]e] ćóinięc]em
ska.g do Preżesa Urżedu ochlóńy Dańyćh osobowych
e) prawo Wniesen a
(U stawki 2 00 ]93 Warsżawa] WSyiuaói gdy Uż.a Pan/Pan że prżeh,a.zane danyclr óśóbówyćh narUśża
przepisy óqó neoo rożporżadżen a o oclrroń e dańyóh ośóbowych lRoDo)
Padanie pżez Pańśhładanych osobowych wyn kajacyclr z Uśtawyó udoślępn an u nformac]i o środowisku i]ego
óchlonie ldza e spoleczenshła w óóhron e ślódowska oraż ocenach oddziałylvan a ńa śódowśkó]esl obowiażkowe
Niepzekażan e danych skutkowac bedż€ brakiem rea żac] ce u o którym mowa W punkce 3
Uprawn onym na podsiawie pĘep sóW pr.w.
Dańe wń óśkodawcóWżostana puekażane podmiotóń Ub ó€ańoń

